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Abrevieri i Acronime
A: Autostrada
ANPM: Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului
CESTRIN: Centrul de Studii Tehnice Rutiere i Informatic
CFR SA: Compania Na ional a C ilor Ferate, entitatea responsabil cu gestionarea i administrarea infrastructurii
feroviare na ionale
CLC: Corine Land Cover
CNADNR: Compania Na ional de Autostr zi i Drumuri Na ionale din România, entitatea responsabil cu
gestionarea i administrarea infrastructurii rutiere na ionale.
CO: Monoxid de carbon
CO2: Dioxid de carbon
DC: Drum comunal
DJ: Drum jude ean
DN: Drum na ional
DN/E: Drum na ional i european
DRDP: Direc ia Regional de Drumuri i Poduri
EA/AA: Evaluare adecvat
EEA: Agen ia European de Mediu
EIM/EIA: Evaluarea impactului asupra mediului
ESM/SEA: Evaluare strategic de mediu/ Strategic Environmental Assessment
FC: Fonduri de Coeziune
FEDR: Fonduri Europene pentru Dezvoltare Rural
GES: gaze cu efect de ser
GIS: Sistem Geografic Informa ional (Geographical Information System)
CF: Cale ferat
GL: Grup de lucru
HG: Hot râre de Guvern
INS: Institutul Na ional de Statistic
MMSC: Ministerul Mediului i Schimb rilor Climatice
MNT: Model Na ional de Transport
MPGT: Master Plan General de Transport
MT: Ministerul Transporturilor
N2O: Protoxid de azot
NOx: Oxid de azot
OUG: Ordonan a de urgen

guvernamental

PM2,5/PM10: Particule fine
POS-T: Programul opera ional sectorial pentru transport
RM : Raport de Mediu
SCI: Sit de importan

comunitar

SNDG: Strategia Na ional de Gestionare a De eurilor
SPA: Arie de protec ie special avifaunistic
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SOx: Dioxid de sulf
TEN-T: Trans-European Transport Network (Re eaua transeuropean de transport)
TEU: echivalent pentru containere (echivalent 20 de picioare)
TDW: Tons deadweight (deadweight - capacitatea maxim de înc rcare a unei nave comerciale, reprezentând
rezervele de combustibil, de ulei i de ap , proviziile i înc rc tura util )
UE: Uniunea European
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Introducere

Master Planul General de Transport (MPGT) este un document strategic integrat care va sta la baza
planific rii investi iilor în transporturi pentru perioada 2014-2030 i reprezint un document obligatoriu
de care România nu va putea accesa fondurile structurale pentru transporturi aferente perioadei
2014-2020.
MPGT este documentul care stabile te priorit ile pentru investi ii în re eaua TEN-T central
global i conectivitatea secundar , preconizate a fi realizate cu fonduri FEDR i FC.

i re eaua

MPGT contribuie la dezvoltarea Spa iului Unic European de Transport în conformitate cu articolul 10 din
Regulamentul (UE) Nr.1315 / 2013 al Parlamentului European i al Consiliului.
Evaluarea Strategic de Mediu este un instrument folosit în mod sistematic la cel mai înalt nivel
decizional care faciliteaz
integrarea considerentelor de mediu înainte de luarea deciziei finale în
leg tur cu promovarea planului propus. Astfel sunt adoptate decizii durabile care reduc la minim
impactul negativ asupra mediului, sunt identificate m surilor specifice de ameliorare a efectelor i se
stabile te un cadru pentru evaluarea ulterioar a proiectelor din punct de vedere al protec iei mediului.
Conform Directivei privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului 2001/42/CE
(Directiva SEA) transpus în legisla ia româneasc prin HG 1076/2004, toate planurile i programele care
sunt elaborate pentru un num r de sectoare i care stabilesc cadrul deciziilor ulterioare de autorizare a
proiectelor enumerate în anexele I i II la Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului (1), i toate planurile i
programele care s-a stabilit ca necesit evaluare în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din
21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale, faunei i florei s lbatice (2), pot avea efecte
semnificative asupra mediului trebuie, de regul , s fac obiectul unei evalu ri sistematice a mediului.
În conformitate cu decizia nr. 145790/23.10.2012 emis de Ministerul Mediului i Schimb rilor Climatice
– Direc ia Evaluare Impact i Controlul Polu rii, Master Planul General de Transport pentru România
(MPGT) se supune procedurii de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evalu rii de mediu pentru planuri i programe, respectiv procedurii de
evaluare adecvat .
Metodologia utilizat

pentru evaluarea strategic de mediu a MPGT este prezentat în anexa 1.

Raport de Mediu pentru MPGT a fost elaborat de c tre AECOM Ingenieria, companie înscris în Registrul
Na ional al elaboratorilor de studii pentru protec ia mediului, conform Ordinului nr. 1026/2009, pentru
elaborarea de rapoarte de mediu, rapoarte privind impactul asupra mediului, bilan uri de mediu, rapoarte
de amplasament, studii de evaluare adecvat i rapoarte de securitate, la pozi ia 567.
Stabilirea nivelului de detaliu al informa iilor incluse în Raportul de Mediu pentru Master Planul General
de Transport precum i analiza efectelor semnificative ale MPGT s-au realizat în cadrul grupului de lucru
special constituit (componen a grupului de lucru este prezentat în anexa 1). Directiva SEA precizeaz ca
Raportul de mediu i opiniile exprimate de autorit ile în cauza i de c tre public, trebuie luate în
considera ie în timpul elabor rii planului sau programului i înainte de adoptarea lui sau înscrierea lui în
procedura legislativ .
Con inutul cadrul al Raportul de Mediu este cel prev zut în anexa 2 din HG 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evalu rii de mediu pentru planuri i programe, respectiv procedurii de evaluare
adecvat .
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Evaluarea Adecvat pentru MPGT a fost realizat de EPC Consultan Mediu i AECOM Ingenieria i
respect cerin ele Ordinului nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea
adecvat a efectelor poten iale ale planurilor sau proiectelor ariilor naturale protejate de interes
comunitar. EPC Consultan de Mediu este înscris în Registrul Na ional al elaboratorilor de studii pentru
protec ia mediului, conform Ordinului nr. 1026/2009, pentru elaborarea de rapoarte de mediu, rapoarte
privind impactul asupra mediului, bilan uri de mediu, rapoarte de amplasament, studii de evaluare
adecvat i rapoarte de securitate, la pozi ia 209.
Concluziile Studiului de Evaluare Adecvata, dup aprobarea acestuia de c tre MMSC (prin adresa
nr.16724/AJ/21.10.2014), au fost integrate în cadrul Raportul de Mediu.
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Prezentarea general a Master Planului General de Transport
2.1

Situa ia actual a transporturilor în România

România joac un rol foarte important în domeniul transporturilor prin faptul ca de ine o pozi ie-cheie la
frontiera estic a Uniunii Europene, fiind o zon de tranzit, atât pe direc ia est-vest (leg tura cu Asia prin
Marea Neagr ), cât i nord-sud (de la Marea Baltic , la Marea Mediteran ).
În România exist urm toarele sisteme de transport: de marf i de c tori. Aceste sisteme de transport
includ urm toarele sectoare de transport:
rutier
feroviar
aerian
maritim i fluvial
intermodal
În cele ce urmeaz se prezint informa ii privind starea actual a infrastructurii de transport i tendin ele
actuale în sectorul de transporturi.
2.1.1Sectorul rutier
Transportul rutier este cel mai important mod de transport atât pentru c tori, cât i pentru transportul de
rfuri.
Re eaua de drumuri din România este clasificat în cinci categorii (v. Tabelul 2.1):
Autostr zi - A;
Drumuri na ionale i europene – DN/E;
Drumuri na ionale – DN;
Drumuri jude ene – DJ; i
Drumuri comunale – DC.
Autostr zile i drumurile na ionale reprezint aproximativ 20% din întreaga re ea de drumuri.
Tabelul 2.1 Lungimea re elei na ionale pe tipuri de drumuri (2011)
Tip de drum
Kilometri
Propor ie
Autostr zi
362,6
0,45%
Drumuri
na ionale
5.697,7
7,14%
europene
Alte drumuri na ionale
9.930,9
12,45%
Drumuri jude ene
36.009,8
45,14%
Drumuri comunale
27.780,8
34,82%
Total
79.781,7
100 %

Sursa: DRDP
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Re eaua rutier na ional
0.45%
7.14%
12.45%
34.82%

Autostr zi
Drumuri na ionale europene
Alte drumuri na ionale
Drumuri jude ene
Drumuri comunale
45.14%

Figura 2.1 Procentaj tipuri de drumuri în cadrul re elei rutiere na ionale (2011)

Compania Na ional de Autostr zi i Drumuri Na ionale din România SA este responsabil cu
administrarea, exploatarea, între inerea, modernizarea i dezvoltarea re elei de drumuri na ionale i
autostr zi de pe teritoriul României.

Auto st r zi
Drum uri na ionale
Drum uri jude ene
Ora e im portante

Figura 2.2 Harta re elei rutiere din România
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Calitatea drumurilor poate fi influen at de tipul materialelor constituente i de tipul topografiei prin care
trec segmentele de drum. Propor ia din re eaua de drumuri care este considerat de calitate bun , medie
i slab în func ie de tipul stratului component este prezentat în Tabelul 2.21. Acest tip de informa ii sunt
disponibile doar pentru drumurile na ionale.
Tabelul 2.2 Re eaua de drumuri na ionale – Starea drumurilor în func ie de tipul stratului component (2012)

Stare

Asfalt

Beton

Pavat

Buna

49,4%

2,3%

0,1%

Îmbr
minte
bituminoasa
oar
1,0%

Medie

25,8%

2,2%

0,1%

Slaba

10,5%

1,8%

Total

85,7%

6,3%

Piatra

mânt

Total

0,1%

0,0%

52,9%

2,3%

0,4%

0,0%

30,8%

0,1%

2,7%

1,1%

0,1%

16,3%

0,2%

6,0%

1,6%

0,1%

100,0%

Sursa: CESTRIN
La nivelul anului 20112 , în România, doar pu in peste 50% din re eaua na ional este clasificat ca fiind
într-o stare tehnic bun în ceea ce prive te suprafa a de rulare, 30% este într-o stare tehnic medie i
20% în stare proast .
Forumul Economic Mondial, în documentul „Raportul global al competitivit ii (2011-2012)”3, plaseaz
România pe locul 137 din 142 de ri analizate, în ceea ce prive te calitatea infrastructurii rutiere. Cu
toate acestea, trebuie notat faptul c referin a este f cut la adresa întregii re ele de drumuri i este
bazat pe p rerile responden ilor în cadrul anchetei mai degrab decât pe date cantitative efective.
Modul de transport rutier este cel mai utilizat pentru transportul de marf în România (57% din pia a în
termeni de tonaj i 48% în termeni de tonaj kilometru, în 2010). Transportul pe distan e lungi se face în
general cu vehicule articulate cu masa total maxim admis de 40 de tone, în timp ce multe dintre
livr rile la nivel local sunt f cute cu camioane rigide i furgonete. Exist aproximativ 12.000 de operatori
care de in numai un singur autovehicul. Exist doar 60 de operatori mari de transport care de in mai mult
de 100 de vehicule de transport m rfuri grele.
Pia a intern a transportului rutier de m rfuri a înregistrat o cota de pia
înc rcate, din care 1% reprezint cabotaj.

de 94% din tonele de m rfuri

Ponderea major a traficului de pasageri este de inut de transportul cu autoturisme i autobuze.
Distribu ia modal a num rului de pasageri în autoturisme i autobuze (exclusiv cursele care se
desf oar în totalitate în mediul urban)4 a fost (în anul 2012)5:
Pasageri-km autoturisme: 64.5%
Pasageri-km autobuze: 22.5%
Pasageri-km trenuri: 13%

1

Informa ii furnizate de Centrului de Studii Tehnice Rutiere i Informatic (CESTRIN)
An de referin pentru analiz
3
Raportul global al competitivit ii 2011-2012 © 2011 Forumul Economic Mondial
4
Raport privind definerea problemelor – Master Plan General de Trasport, anul 2013
5
Modelul Na ional de Transport
2
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tori:

Calitatea slab a infrastructurii rutiere care determin la rândul s u urm toarele efecte:
o Cre terea gradului de uzur al autovehiculelor i cre terea costurilor de între inere;
o Cre terea consumului de combustibil i implicit cre terea emisiilor de poluan i în atmosfer
- cu efecte asupra s
ii umane i mediului;
o Cre terea riscului de producere a accidentelor - ca urmare a impactului direct al calit ii
slabe a suprafe ei de rulare (spre exemplu gropi) sau ca urmare a coliziunilor atunci când
oferii încearc s evite zonele cu probleme prin manevre periculoase i nea teptate;
o Cre terea nivelului de zgomot pentru locuitorii din zona drumurilor, din cauza suprafe elor
dure.
o Reducerea capacit ii de tranzit (nr. de autoturisme, autovehicule etc.) fata de un nivel
optim sau proiectat raportat la unitatea de timp prin imposibilitatea fluidiz rii traficului
Num rul redus de autostr zi– aproximativ 0,45% din lungimea re elei na ionale de transport
rutier6 ;
Inciden a mare a accidentelor, în special a celor soldate cu victime - România se confrunt cu o
problem semnificativ în ceea ce prive te num rul de accidentele rutiere dup cum reiese din
statisticile comparative ale UE;
Num r redus de proprietari de ma ini comparativ cu restul Europei;
Timpii de c torie mari de parcurs - cu impact economic negativ semnificativ reducând
oportunit ile de c torie în interes personal sau de afaceri.
Standarde inadecvate pentru carosabil pe anumite rute importante - Aproximativ 90% din re eaua
na ional este cu o singur band pe sens. Re eaua na ional curent are un num r redus de
drumuri considerare a fi la standarde ridicate în compara ie cu restul rilor din UE.
Principalele deficien e în sistemul rutier de m rfuri:
Nu exist condi ii logistice i de depozitare, ceea ce duce la utilizarea ineficient a vehiculelor de
transport de m rfuri grele;
Calitatea slab a infrastructurii rutiere;
Num rul redus de autostr zi i lipsa variantelor de ocolire a localit ilor, precum i zona muntoas
din anumite regiuni ale României duc la o viteza medie sc zut , astfel c se înregistreaz timpi
sc zu i de c torie ;
Nu exist o re ea na ional de dot ri pentru odihna oferilor.
2.1.2 Sectorul feroviar
Infrastructur feroviar din România este gestionat de CFR SA în numele Ministerului Transportului
(MT) printr-o concesionare de 49 de ani, începând cu 1998. Lungimea total a re elei feroviare este de
10.818 km (v. Figura 2.3). În Tabelul 2.4 sunt prezentate diverse statistici cheie aferente re elei.

Lungime re ea feroviar
Linie dubl
Linie simpl

6

Anul de referin a 2011

Tabelul 2.3 Statistici privind infrastructura feroviar
Num r de treceri la nivel
10.818 km
cu calea ferat (din care
automate)
2,909
(27%)
Num r de ace/macazuri
7,771
(72%)
Infrastructura
de

5.119 (1.082)
20,868
28
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îndrumare a
(semnalizare):
Linie electrificat
suspendat 25 Kv)
Linie neelectrificat

(linie

4,002
6,816

Num r sta ii
Num r tuneluri
Lungime tuneluri
Num r poduri
Num r pode e
Lungime re ea feroviar

(37%)
(63%)

965

13

trenurilor

Sisteme CE

618

Sisteme CED
Instala ii f
centralizare

354

Instala ii BLA:
Num r instala ii

577

177
6,809
4,216
13,961
10.818 km

Sursa: CFR SA, Declara ia re elei CFR
Un procentaj considerabil (72%) din re eaua feroviar este format din linie simpl – media UE27 este de
59%. Re eaua este electrificat în propor ie de 37%, în compara ie cu media UE27 de 52%.
Pu in peste 25% din re eaua feroviar este clasificat ca fiind „neinteroperabil ”, gestionat de un singur
operator feroviar, sporind astfel oportunitatea ca acea linie s fie închiriat de c tre CFR SA sectorului
privat, care poate prelua responsabilitatea de a se ocupa de între inerea infrastructurii liniei respective.
Conform ultimelor informa ii primite de la MT7 , traseul neinteroperabil al re elei ajunge la un total de 2.950
km. Exista 88 de g ri amplasate pe infrastructura feroviar neinteroperabil închiriat .
În jur de 40% din re ea este electrificat i aproximativ 60% este neelectrificat . Serviciile feroviare pentru
pasageri sunt administrate de compania de stat CFR C tori. S-a înregistrat o cre tere în activitatea
operatorilor feroviari din sectorului privat de transport pasageri, în special pe liniile care sunt acum
denumite „neinteroperabile”.
Toate serviciile de transport c tori sunt împ ite în trei categorii, în func ie de tipul de servicii, acestea
fiind: Intercity, InterRegio i Regio. Aceast clasificare a serviciilor este bazat pe distan a i num rul de
opriri. De asemenea, aceste tipuri de servicii se diferen iaz
i prin tipuri de material rulant folosit
(vagoane de tren i locomotive).
În prezent, în România, exist un total de 2.950 km de linii de cale ferat neinteroperabile (aproximativ
25% din re eaua feroviar ). Acestea sunt linii cu un volum de trafic redus, destinate traficului local i
închirierii acestora unui operator din sectorul privat, care mai apoi va avea drepturi exclusive de operare
pe acea linie. Între inerea acelei linii va deveni, de asemenea, responsabilitatea operatorului respectiv.
CFR SA stabile te pe ce linie circula fiecare operator privat prin intermediul unei licita ii deschise.
În prezent exist patru operatori feroviari priva i de transport c tori în România, care acoper
aproximativ 15% din traficul feroviar de c tori – în mare parte pe liniile rurale cu trafic redus.

7

Enumerarea liniilor neinteroperabile conform Hot rârii nr. 643/2011 din 26 mai 2012
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Figura 2.3 Re eaua feroviar din România

Operatorii priva i de transport feroviar de c tori i-au început activitatea în anul 2005. Operatorii priva i
de transport feroviar de marf asigur aproximativ 40% din transportul feroviar de marf , exprimat ca
rfuri transportate. CFR Marf , operator de transport feroviar marf de stat, dispune de aproximativ
60% din pia a de transport feroviar marf din România.
Transportul feroviar de marf are o cot de pia destul de ridicat fa de celelalte state membre ale UE.
Cota de pia a transportului feroviar a fost de 19% în 2011. Cu toate acestea, tonajul transportat
utilizând re eaua feroviar din România este în descre tere. Acest lucru se datoreaz în parte recesiunii
economice, dar i faptului ca multe sectoare industriale tradi ionale importante din România au întâmpinat
o perioad de declin, ceea ce a contribuit la sc derea volumului de transport.
Num rul mare de operatori priva i de transport feroviar de marf ofer clien ilor o gam variat de servicii,
fapt ce duce la cre terea competitivit ii.
Situa ia infrastructurii de transport feroviar care a necesitat lucr ri de reabilit ri este prezentat în tabelul
2.4. Pe anumite rute, starea de uzur a liniilor ferate a determinat luarea unor m suri în ceea ce prive te
restric ionarea limitei de vitez . Pân în anul 2011 s-au efectuat lucr ri de între inere pentru un total de
900 km.
Tabelul 2.4 Situa ia infrastructurii feroviare care a necesitat reabilitare
Element infrastructura

Cale ferat
Poduri
Pode e
Rambleuri
Tuneluri

Procentaj al infrastructurii care a necesitat reabilitare (în
anul)
2001
2005
2012
30%
35%
55%
64%
44%
73%
78%
40%
15%
60%
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Fire de cale
Substa ii de trac iune electric
Instala ii
de
schimbare
macazului

15

66%
86%

93%
92%

74%
73%

-

78%

83%

a

Principalele deficien e în sistemul feroviar de c

tori:

Durate ale c toriilor ridicate i necompetitive, restric ii de vitez pe anumite rute de transport;
Materialul rulant vechi (mare parte din materialul rulant are peste 30 de ani vechime) ;
Recurgerea la materialul rulant tras de locomotive (ofer mai pu in flexibilitate de operare i este
mai costisitor de operat) ;
Pentru serviciile feroviare c tre Republica Moldova/ Ucraina trebuie s schimbe ecartamentul
(conform cu ecartamentul lat din Rusia) ;
Investi ii reduse în infrastructura feroviar comparativ cu infrastructura rutier ;
Tendin a general pentru transportul de pasageri este aceea a unui declin constant al num rului
de pasageri care utilizeaz transportul feroviar, începând cu anul 2007 înregistrându-se o
reducere de 39% a num rului de pasageri-km.
Investi ii reduse în dot ri i modernizare a serviciilor care sunt la dispozi ia calatorilor
Consumuri mari de resurse (energie, combustibil) generate de restric iile de vitez i implicit de
duratele mari ale c toriilor
Principalele deficien e în sistemul feroviar de m rfuri:
În ultimii 5 ani s-a înregistrat o tendin negativ în ceea ce prive te tonajul transportului feroviar
de marf din România;
Viteza maxim admis pentru trenurile de marf de 80km/h este mai mic decât în multe alte ri
din UE;
Limita de 20 tone mas maxim admis per osie este mai mic decât în multe alte ri din UE,
ceea ce înseamn c i capacitatea util /vagon este mai mic ;
Exist pe rutele de transport o serie de puncte periculoase care impun restric ii de vitez .
2.1.3Sectorul naval (porturi i c i de naviga ie)
În figura urm toare se prezint re eaua porturilor i a c ilor navigabile interne de pe teritoriul României.
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Legenda
i na vigabile
Port
Nume port

MPGT România

Porturi i C i
navigabile în România

Figura 2.4 Re eaua porturilor i a c ilor navigabile interne de pe teritoriul României

(Sursa: Harta AECOM ob inut din informa iile de interes public MT)
Fluviul Dun rea se situeaz pe locul doi ca lungime în Europa i se întinde pe o distan
teritoriul României.

de 1075 km pe

Un procent de 9% din totalul de marf din România este transportat pe fluviul Dun rea (sursa: INSSE, în
termeni de tone marf transportat , anul 2011). Potrivit clasific rii ONU, Dun rea este un fluviu de
categoria VII. România r spunde de între inerea urm toarele sectoare ale Dun rii: sectorul de la km 375
km pân la gura de v rsare în Marea Neagr i sectorul de la km 610 pân la grani a cu Serbia. Sectorul
cuprins între km 375 km i km 610 km este administrat i între inut de c tre Bulgaria. Unul dintre canalele
navigabile importante ale Dun rii este Canalul Dun re - Marea Neagr care leag fluviul de cel mai mare
port maritim din România - Portul Constan a.
Infrastructura maritim

i fluvial este administrat de c tre urm toarele organiza ii:

Fluviul Dun rea: Administrat de c tre AFDJ (Gala i i Giurgiu);
Canalul Dun re - Marea Neagr : Administrat de c tre ACN (Administra ia Canalelor Navigabile)
Constan a;
Portul Constan a: Administrat de c tre Administra ia Porturilor Maritime SA Constan a;
Porturile Fluviale: Administrate de c tre una dintre institu iile: AFDJ Giurgiu, APDM Gala i i
autorit ile municipale locale.
Portul Constan a este principalul port maritim din România, acesta este situat în estul rii, la malul M rii
Negre. Totodat fiind pozi ionat geografic aproape de Dun re i conectat la fluviu prin Canalul Dun re –
Marea Neagr , acest port poate opera atât ca port maritim, cât i ca port fluvial. De asemenea, este un
punct de transbordare între navele fluviale i cele maritime. Portul Constan a are terminale în care se
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opereaz diverse m rfuri cum ar fi: minereuri, c rbune, ei, produse petrolifere, cereale, produse
chimice, metale, containere, înc rc tura mixt , m rfuri vrac lichide i uscate i îngr
mânt.
Alte dou porturi satelit sunt: portul de la Midia, situat la 25 km la nord de Constan a i cel din Mangalia,
situat la 38 km la sud de Constan a. În Portul Midia se opereaz în principal produse petrochimice, dar
se pot manevra i alte tipuri de înc rc tura cu regim de transport special ( de exemplu animale).
Portul Mangalia este dedicat ambarca iunilor mai mici de pân la 10.000 tdw. În acest port se
manevreaz aproximativ 250.000 de tone pe an, înc rc turi mixte. Acest port de ine un antrepozit de
bitum i un antier naval de dimensiuni considerabile.
Portul Gala i este un alt port important, amplasat chiar pe Dun re, unde sunt operate direct numeroase
ambarca iuni maritime. Acest port opereaz aproximativ 5,1 milioane tone pe an (anul 2011), servind
drept port de transbordare, de pe barje pe cabotiere, pentru ca marfa s fie transportat mai departe spre
porturile M rii Negre, în principal c tre Ucraina i Rusia. Portul Gala i este singurul din România care are
linii cu ecartament european i rusesc, astfel încât transportul m rfurilor în aceste direc ii este mai flexibil.
Canalul Dun re – Marea Neagr a fost construit pentru a form o leg tur mai scurt între Marea Neagr
i fluviul Dun rea, ocolind Delta Dun rii, prin care se navigheaz cu dificultate. Canalul se bifurc , având
o ramura spre sud, spre Portul Constan a din Agigea i o ramur nordic care ajunge la Marea Neagr ,
în Portul Midia. Pe acest canal se opereaz , în principal, produse agricole, minereuri, de euri metalice i
combustibili solizi. Aceste 3 categorii de marf însumeaz 85% din tonajul transportat pe Canalul Dun re
– Marea Neagr .
Din anul 2007, volumul de marf transportat extern a crescut constant, de la an la an. Traficul intern s-a
înjum
it în 2009, apoi a crescut în 2010, ajungând la o valoare de doar 70% din media anual a
tonajului înregistrat înainte de 2009.
Trebuie luat în considerare faptul c în anul 2010 în Portul Constan a s-au operat 10,6 mii de tone de
marf transportat pe cale fluvial . Un volum de 12,2 mii de tone a fost operat pe Canalul Dun re –
Marea Neagr . În concluzie, rezult ca 87% din volumul de marf transportat pe Canalul Dun re – Marea
Neagr a tranzitat Portul Constan a. Cel mai probabil, restul de 13% a fost transportat pe traseul
canalului, spre sau de la Medgidia i Murfatlar, ambele ora e având porturi fluviale.
În România exist numeroase porturi fluviale, dintre care majoritatea se afl pe cursul Dun rii. Pe Dun re
sunt în total 30 de porturi fluviale, dintre care, în prezent, aproximativ 10 opereaz foarte pu in marf .
Lista porturilor fluviale:
Moldova Nou
Drencova
Tisovi a
Or ova
Drobeta-Turnu Severin
Gruia
Cetate
Calafat
Bechet
Corabia
Turnu M gurele
Zimnicea
Giurgiu
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Olteni a
C ra i
Cernavod
Medgidia
Basarabi
Hâr ova
Turcoaia
M cin
Gura Arman
Br ila
Gala i
Isaccea
Tulcea
Mahmudia
Chilia Veche
Moldova Veche
Chiciu
În anul 2011, aproximativ 8.000 de tone de marf au fost transportate pe Dun re, din i spre porturile
fluviale din Romania. În porturile Bechet, C ra i, Drencova, Gruia, Gura V ii, Moldova Noua i Tisovi a
în ultimii ani nu s-a operat cantit i considerabile de marf .
Având peste 15 porturi, fluviul Dun rea se încadreaz în coridorul TEN-T VII al UE, iar porturile fluviale
care sunt incluse în strategia TEN-T sunt: Calafat, Cernavod , Giurgiu, Br ila, Gala i, Drobeta Turnu
Severin, Olteni a, C ra i, Tulcea, Sulina, Moldova Veche i Medgidia. Portul Constan a este de
asemenea inclus în re eaua TEN-T.
În anul 2011, un volum total de 29,4 milioane de tone de marf a fost transportat pe fluviul Dun rea.
Anumite sectoare ale Dun rii, în special sectorul Zimnicea, pot fi afectate de prezen a nisipurilor
mi
toare. Cele mai aglomerate sec iuni ale re elei de c i navigabile din România sunt pe canalul de
navigare Dun re-Marea Neagr i conexiunile din acesta spre porturile Gala i i Br ila.
Fluviul Dun rea este considerat de c tre ONU drept o cale navigabil interna ional , a c rei adâncime
minim trebuie s fie de 2,5 m, de i este preferat s aib o adâncime de 2,8 m. Dun rea are apte
sectoare unde apa scade cu regularitate sub 2,5 m, f când navigarea imposibil pe cursul inferior al apei
timp de 38 de zile în lunile septembrie i octombrie ale anului 2011.
Operatorii vor garan ia c adâncimea apei va fi de 2,5 m, deoarece, în caz contrar, nu vor putea opera
rfuri. Pân în anul 2013, s-a lucrat la ob inerea acestui obiectiv prin dragaje intensive (sec iunea
ra i-Br ila). Men inerea la o adâncime favorabil însemn un cost anual mai redus. În prezent,
România cheltuie 4 milioane de euro anual pentru dragarea enalelor.
Între România i Bulgaria exist dou poduri peste Dun re (podul Calafat-Vidin i podul Giurgiu).
Principalele deficien e ale transportului maritim:
O parte din infrastructura Portului Constan a este învechit . Totodat dezvoltarea Portului
Constan a este amenin at , din cauza restric iilor volumelor de marf transportat prin
Strâmtoarea Bosfor, impuse de gestionarea num rului de ambarca iuni, precum i a dimensiunii
acestora
Având în vedere ca singurul port maritim de adâncime al României este Portul Constan a, este
posibil apari ia problemelor legate de siguran a na ional precum i în ceea ce prive te re elele
strategice de aprovizionare
Principalele deficien e ale transportului fluvial:
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Lipsa fiabilit ii i navigabilit ii: enalul navigabil prezint deficien e în ceea ce prive te
fiabilitatea atât în ceea ce prive te l imea, cât i adâncimea acestuia. Exist dou sec iuni cu
astfel de probleme. Prima se situeaz între km 345 i km 292, pe sec iunea român , care
prezint opt probleme de naviga ie eviden iate. A doua se situeaz între km 576 i km 528, pe
sec iunea bulgar , cu apte probleme de naviga ie eviden iate. În anumite perioade din an
naviga ia pe fluviul Dun rea este dificil (fie datorit nivelul sc zut al apei, fie datorit apari iei
ghe ii).
Nivel sc zut de conectivitate multimodal : În multe porturi infrastructura rutier i feroviar este
veche, prost între inut i, în multe cazuri, nu are dimensiuni suficiente pentru nevoile generate
de camioanele moderne, de 40 de tone sau de operarea trenurilor cu o lungime de 750 metri. 12
dintre porturile dun rene din România nu au înc conexiuni la re eaua feroviar .
Costuri administrative mari pentru operarea barjelor
Obliga ia de descompunere a convoaielor - Este necesar îmbun
irea navigabilit ii pe
Dun re, pentru a se evita descompunerea convoaielor.
Infrastructura veche a porturilor conduce la ineficien a activit ilor, care conduce la rândul ei la o
cre tere a costurilor.
Nu exist leg turi corespunz toare între produc torii importan i de marf , ceea ce genereaz
pierderea oportunit ilor care apar.
O serie de porturi nu opereaz volume semnificative de m rfuri i necesit modernizare a
echipamentelor în acest sens. 10 porturi, inclusiv Bechet, C ra i, Drencova, Gruia, Gura V ii,
Moldova Nou i Tiso Vita nu opereaz volume semnificative de marf .
Lipsa infrastructurii portuare moderne, precum existen a de dane abandonate, macarale vechi,
transportoare învechite sau lipsa de echipament special pentru m rfurile vrac conduce la
opera iuni lente de înc rcare i desc rcare
Multe împing toare i barje motorizate sunt destul de vechi (30-40 de ani)

a)

b)
Figura 2.5 a) Infrastructura veche ce include macarale i transportatoare din portul Gala i;
b)Imaginea reprezint un remorcher care împinge o barj în Portul Constan a

(Sursa: Raport asupra identific rii problemelor, AECOM, 2014)
2.1.4 Sectorul aerian
În România exist aeroporturi în zona localit ilor Bucure ti, Constan a, Ia i, Bac u, Sibiu, Timi oara, Cluj
Napoca, Arad, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Târgu Mure , Craiova, Tulcea, Tuzla, Suceava. Dintre
acestea, 13 au opera iuni de zbor regulate.
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Principalul aeroport din România este Aeroportul Interna ional Henri Coand . În anul 2011, un total de 1,1
milioane de persoane au utilizat serviciile aeroporturilor din Romania (curse interne).
Cu toate c Aeroportul Aurel Vlaicu din Bucure ti este în prezent închis pentru traficul aerian comercial,
acesta continu s opereze zboruri private realizate în interes de afaceri.
Le genda
Aeroporturi
Interna ionale
Aeroporturi
Regionale mari
Aeroporturi
Regionale mici

Infrastructura de
Transport Aerian

Figura 2.6 Infrastructura de transport aerian

(Sursa: AECOM)
Pe harta de mai sus, culoarea ro ie reprezint aeroporturile interna ionale principale, culoarea verde
reprezint aeroporturile regionale mari, iar culoarea neagr le reprezint pe cele regionale de dimensiuni
mai mici. Aceasta repartizare este realizat în func ie de leg turile pe care le are fiecare aeroport i
num rul de persoane care utilizeaz serviciile furnizate de fiecare dintre acestea într-un an.
În România, exist 8 operatori de transport aerian dintre care o singura compania aerian de stat TAROM (derulându- i activitatea sub denumirea: Transport Aerian Român, TAROM). TAROM este
compania aeriana cu cea mai mare vechime din România, fiind condus în propor ie de 95% de
Ministerul Transporturilor. TAROM efectueaz curse pentru 54 de destina ii, în 26 de ri (din Europa,
Orientul Mijlociu i Africa de Nord), precum i curse pentru 12 destina ii interne.
Operator
TAROM8
Romania9

8

Tabelul 2.5 Companii aeriene cu sediul în România
rimea flotei
Sediul
23
Bucure ti
2
Bucure ti

Operator de stat, Ministerul Transporturilor
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Operator
Carpatair
Blue Air
Jetran Air
Tiriac Air 10
Alfa Air Services 11
Bucharest Air

rimea flotei
13
9 (5 la comanda)
7
5
3
1
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Sediul
Timi oara
Bucure ti
Bucure ti
Bucure ti
Bucure ti
Bucure ti

Sursa: Documentare AECOM
Exist

i operatori cu sediul în afara

rii, care au zboruri frecvente c tre România.

Tabelul 2.6 Prezentarea aeroporturilor interna ionale i a celor regionale mari din România
Statut
Aeroport
Operator
Observa ii
În anul 2010, a înregistrat un num r de 71.000 de
deplas ri, transportând 4,8 milioane de pasageri,
însumând o medie de 1.374 de zboruri pe
pt mân ;
Aeroportul
Compania Na ional
TAROM Cargo, DHL Aviation, TNT Airways i UPS
Interna ional
Aeroporturi Bucure ti
Airlines (operate de c tre Farnair Switzerland) sunt
Henri Coand
SA
cele mai importante companii aeriene care se ocup
cu transportul m rfurilor în afara aeroportului;
în 2010, a operat peste 21.000 de tone de marf .
În prezent închis (din 2012) pentru traficul comercial,
Aeroportul
Compania Na ional
dar efectueaz
zboruri de afaceri. Zborurile
Interna ional
Aeroporturi Bucure ti
Aeroporturi
comerciale au fost transferate Aeroportului
Aurel Vlaicu
SA
Interna ionale
Interna ional Henri Coand .
31 rute: 7 interne, 24 interna ionale;
Aeroportul
206 zboruri s pt mânale, 77 interne, 129
Autoritatea Municipala
International
interna ionale; i
Timi oara
Timi oara
1,1 milion de pasageri i 1.500 tone de marf
procesate în 2010
31 rute: 7 interne, 24 interna ionale;
Aeroportul
88
zboruri
s pt mânale,
28
interne,
60
Interna ional
Consiliul Jude ean Cluj
interna ionale;
Cluj-Napoca
1 milion de pasageri i 400 tone de marf procesate
în 2010.
Aeroportul
5 rute: 1 intern , 4 interna ionale;
Interna ional
Consiliul Jude ean Sibiu 10 zboruri s pt mânale, 5 interna ionale;
Sibiu
156.000 de pasageri, în 2010.
Aeroportul
5 rute: 1 intern , 4 interna ionale;
Interna ional
Constan a SA
10 zboruri s pt mânale, 5 interna ionale;
Constan a
156.000 de pasageri, în 2010.
Aeroportul
4 rute: 2 interne, 2 interna ionale;
Interna ional
Consiliul Jude ean Ia i
47 zboruri s pt mânale, 38 interne, 9 interna ionale;
Aeroporturi
Ia i
164.000 de pasageri, în 2010.
Regionale
Aeroportul
10 rute: 1 intern , 9 interna ionale;
Interna ional
Blue Aero
40 zboruri s pt mânale, 5 interne, 35 interna ionale;
Bac u
239.000 de pasageri, în 2010.
Aeroportul
9 rute, 1 interna, 8 interna ionale;
Consiliul Jude ean
Interna ional
24 zboruri s pt mânale, 3 interne, 21 interna ionale;
Mure
Târgu Mure
75.000 de pasageri, în 2010.
Aeroportul
Consiliul Jude ean
1 rut intern ;

9

Operator de stat, Ministerul Ap rii Na ionale
Companie aerian privat , VIP/curse charter
11
Companie aerian privat , VIP/curse charter
10
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Statut

Aeroport
Oradea

Operator
Oradea

Aeroportul Arad

Consiliul Jude ean Arad

Aeroportul Satu
Mare

Consiliul Jude ean Satu
Mare
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Observa ii
12 zboruri pt mânale interne;
40.000 de pasageri, în 2010.
1 rut intern ;
10 zboruri s pt mânale interne;
22.000 de pasageri, în 2010.
1 rut intern ;
7 zboruri s pt mânale interne;
19.000 de pasageri, în 2010.

Aeroporturile din Suceava, Bac u i Ia i au planificate programe de îmbun
ire, deoarece unele piste
de decolare sunt prea scurte pentru ca avioanele moderne s poat rula pe ele. Infrastructura
terminalelor din unele aeroporturi este de asemenea învechit , având o capacitate redus pentru
acomodarea pasagerilor, comparativ cu aeroporturile moderne.
Construc ia unui nou aeroport planificat pentru Bra ov (Bra ov - Ghimbav) a fost amânat recent, din
motive necunoscute.
Aeroporturile locale sunt urm toarele:
Aeroportul Baia Mare;
Aeroportul Interna ional Craiova;
Aeroportul Suceava;
Aeroportul Delta Dun rii;
Aeroportul M gura;
Gheorghe Valentin;
Aeroportul Tuzla.
Eliporturi:
Bra ov (Ghimbav i Cobrex); i
Ploie ti (Aero Taxi).
În ceea ce prive te deplas rile interna ionale, cele mai frecventate rute sunt c tre Italia, Spania i
Germania. Companiile aeriene colaboreaz cu mai multe aeroporturi de pe teritoriul acestor ri, precum
i din alte regiuni din Europa de Vest; pe lâng acestea, se mai efectueaz deplas ri c tre: Egipt,
Emiratele Arabe Unite i Israel.
Exceptând zborurile spre Ungaria, num rul c toriilor interna ionale cu avionul c tre
precum Ucraina, Moldova, Bulgaria i Serbia, este relativ redus.

rile vecine,

În ceea ce prive te transportul aerian de marf se men ioneaz c în anul 2011 s-au transportat mai pu in
de 28.000 de tone de marf , dintre care 76% din ora ul Bucure ti.
Principalele deficiente în sectorul aerian de transport:
Infrastructura aeroporturilor din România este învechit , în ultimii 20 de ani nu s-a mai construit
niciun alt aeroport, s-au realizat doar investi ii în ceea ce prive te modernizarea unor aeroporturi
Anumite aeroporturi regionale nu ofer servicii constante
Exist un singur terminal pentru m rfuri (în Bucure ti), sectorul de transport m rfuri este slab
dezvoltat.
Popula ia României nu efectueaz deplas ri frecvente cu avionul la nivel na ional, datorit
leg turilor pu ine care limiteaz puterea pie ii actuale de transport intern i datorit costului
ridicat.
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Exist pu ine aeroporturi care ofer servicii rapide i de calitate pentru transportul în comun c tre
centrele populate.
Existen a limit rilor în ceea ce prive te cursele cu pasageri de lung durat .
Exista o necorelare intre cerin ele pie ei, puterea de comparare i pre ul biletului la zborurile
interne.

2.1.5 Transport intermodal de m rfuri

Transportul intermodal de m rfuri este opera iunea prin care bunurile sunt deplasate într-un container sau
unitate de transport prin intermediul a cel pu in dou moduri de transport, utilizate în mod succesiv, f
ca unitatea de transport intermodal s se schimbe la schimbarea modurilor de transport.
Ceea ce diferen iaz transportul intermodal de cel multimodal este unitatea de înc rc tura care în
transportul intermodal r mâne aceea i pe toat durata c toriei în care se efectueaz transportul. Pentru
transportul multimodal se utilizeaz mai mult de o unitate de transport pe parcursul c toriei.
Pentru traficul de m rfuri distribu ia modal este dup cum urmeaz
Tone marf -km rutier 53.3%
Tone marf -km feroviar 24.2%
Tone marf -km c i navigabile 22.5%

12

:

Constan a este în prezent cel mai mare port pentru containere din Marea Neagr
i este amplasat
strategic la gura de v rsare a Canalului Dun rii prin care se expediaz marf c tre Europa Central i de
Est. Comer ul cu containere ilustreaz efectul pe care îl are recesiunea i posibilii competitori. În anul
2007 prin portul Constan a au fost manipulate 1.41m TEU înainte ca recesiunea s afecteze economia
producând astfel o sc dere a volumului de marf operate la mai pu in de jum tate ajungând în 2010 la
557,000 TEU, cu o u oar ameliorare a acestei tendin e descresc toare în 2011 când volumul a crescut
la 663,000, ceea ce înseamn doar 47% din volumul total înregistrat în 2007.
Portul mai are 55 ITV-uri (Internal transfer vehicles/Vehicule pentru transfer intern) pentru deplasarea
containerelor în perimetrul terminalului. Portul a operat timp de 364 de zile pe an, 24 de ore pe zi în dou
schimburi de câte 12 ore fiecare, dar la fel ca majoritatea porturilor are i perioade mai înc rcate pe
parcursul unei zile/s pt mâni.
Utilizarea transportului de marf intermodal a atins punctul s u de maxim în 2007 când 912,509
containere (1.41m TEU) au fost operate prin portul din Constan a.
Constan a este locul de plecare i destina ie pentru aproximativ 80% dintre transporturile intermodale
feroviare din România. Informa iile existente arat c în 2011, prin portul Constan a au fost transportate
în containere 6.5m tone.
Principale deficien e pentru transportul intermodal:

12
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Terminale feroviare i echipamente vechi - cea mai mare parte dintre terminalele feroviare
interne care sunt înc deschise func ioneaz de mai mult de 30 de ani i de in echipamente
vechi;
Ineficien a opera iunilor i restric ionarea deplas rilor pe fluviul Dun rea este afectat de
condi iile climatice precum înghe sau curen i de aer;
Multe dintre porturile riverane de in echipamente vechi;
Doar portul Constan a are capacitatea de a opera transporturi intermodale maritime de marf în
România;
În mod obi nuit sunt pu ine trenuri intermodale care opereaz în prezent în România;
Pia a intern intermodal din România nu este înc dezvoltat în întregime.

2.1.6 Tendin ele actuale în sectorul transporturi
Imaginea de ansamblu este aceea a unei cre teri constante a ponderii modale a transportului rutier, atât
pasageri cât i marf , i a declinului cotei de pia a transportului feroviar.
Pozi ia transportului feroviar i fluvial de marf este mai bun , ambele categorii înregistrând evolu ii
pozitive pe parcursul ultimilor ani. Ambele sectoare sunt reprezentate de operatori priva i, dar este dificil
de concluzionat asupra faptului c performan ele relative bune pot fi atribuite existen ei managementului
privat.

2.2. Con inutul Master Planului
Procesul de elaborare a MPGT a fost unul foarte complex. Acest proces a necesitat parcurgerea
urm torilor pa i:
•

Pasul 1: Obiectivele strategice sunt acele obiective definite la nivel guvernamental sau ministerial
i care se aplic în general, ca scopuri sau obiective generice ale Guvernului i Ministerului
Transporturilor. Pentru Master Plan acestea au fost definite folosind obiectivele din Caietul de
Sarcini, declara ii Ministerului Transporturilor i din Cartea Alb a Transporturilor a Uniunii
Europene.

•

Pasul 2: Definirea problemelor reprezint rezultatul unei analize diagnostice a sistemului de
transport. Am identificat cauzele care stau la baz
i sunt responsabile pentru manifestarea
problemelor i am stabilit problemele la nivel spa ial pentru a facilita identificarea obiectivelor
specifice i a interven iilor.

•

Pasul 3: Obiectivele opera ionale: acestea sunt obiectivele ce in de problemele specifice
identificate i care reprezint un subset al Obiectivelor Strategice.

•

Pasul 4: Generarea proiectelor: acestea reprezint
obiectivelor opera ionale i problemelor.

•

Pasul 5: Evaluarea i Prioritizarea proiectelor: Este necesar un proces sistematizat de evaluare a
proiectelor din dou motive principale. În primul rând, pot exista mai multe proiecte care s
îndeplineasc un anumit obiectiv opera ional i astfel devine necesar un proces de selec ie. În al
doilea rând, un proiect poate rezolva o problem dar poate avea un slab raport calitate/ pre . Într-o
situa ie cum este cea a României, unde fondurile disponibile pentru transport sunt mult mai mici
decât nevoile identificate, resursele financiare trebuie alocate într-un mod eficient. Astfel este
necesar utilizarea unei metode corecte i independente de evaluare a proiectelor. În acest scop
a fost realizat o Analiz Multi Criterial (AMC). .

interven ii specifice care se adreseaz
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Pasul 6: Elaborarea Scenariilor Master Planului; În cadrul Caietului de Sarcini se solicit
elaborarea a dou scenarii, un scenariu de Sustenabilitate Economic
i un scenariu de
Sustenabilitate Economic i de Mediu. În cadrul analizei multicriteriale fiecare proiect a primit un
punctaj în func ie de gradul în care a îndeplinit criteriile de evaluare predefinite. Folosind diferite
ponderi pentru punctaje, fiecare proiect a primit dou punctaje apar inând câte unui scenariu,
rezultând astfel câte un set diferit de proiecte prioritare pentru fiecare scenariu

Figura 2.7 Procesul general de elaborare a Master Planului General de Transport
Master Planul General de Transport ofer o strategie de dezvoltare a sectorului de transport din România
pentru urm torii ani i prezint solu ii implementabile pentru problemele i cerin ele din sectorul de
transport din România.
Master Planul identific proiectele i politicile considerate a fi cele mai potrivite pentru satisfacerea
cerin elor din sistemul de Transport Na ional din România pentru urm torii 5-15 ani, pentru toate modurile
de transport, furnizând totodat i o baz solid , analitic în momentul alegerii acelor politici i proiecte.
Master Planul va contribui la dezvoltarea economic a României într-o manier sustenabil . Rezultatele
de nivel înalt care vor reie i din Master Plan sunt urm toarele:
1: Un plan pe termen lung 2020-2030, care va contribui la dezvoltarea economic a României într-o
manier sustenabil .
Orizontul de timp al planului va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va
dep i aceast perioad . Acest lucru este firesc, întrucât proiectele mari de transport se desf oar , de
obicei, pe o perioad de 10 ani de la începere pân la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50
ani.
2: Conexiuni îmbun

ite i, astfel, un comer îmbun

it cu

rile vecine

Planul trebuie s admit faptul c România face parte din UE (Uniunea European ), iar leg turile
comerciale cu rile din afar UE sunt extrem de importante. România are, de asemenea pie e importante
(care sunt relativ în curs de dezvoltare în momentul de fa ) c tre Ucraina, Rusia, Moldova, iar prin
Bulgaria i Marea Neagr , c tre Turcia.
3: Utilizarea eficient a resurselor financiare în sectorul transportului
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Practic, fiecare ar din UE are un deficit de “infrastructur ”, ceea ce presupune c nevoia de
îmbun
ire a infrastructurii de transport dep
te resursele financiare disponibile, i acest deficit nu se
va schimba în urm torii 15-20 de ani. Astfel, trebuie s se pun accentul pe proiectele i politicile care se
adreseaz unei cerin e reale, având un grad crescut de utilitate pentru c tori i industrie i asigurând o
mai mare rentabilitate economic .
4: O productivitate crescut pentru industria i serviciile din România
economica pronun at i un nivel de trai îmbun
it

i, implicit, o cre tere

Sistemele de transport eficiente reduc costurile atât pentru industrie, cât i pentru persoanele fizice. Acest
fapt, la rândul s u duce la cre terea productivit ii activit ilor economice din România, contribuind astfel
la îmbun
irea nivelului de trai. Analiza Cost-Beneficiu acoper majoritatea acestor beneficii legate de
productivitate.
5: Un sistem de transport durabil(sustenabil)
Cuvântul durabil (sustenabil) presupune mai mult decât sustenabilitatea de mediu, de i acesta este
contextul în care cuvântul este adesea folosit. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economic i
opera ional precum i de sustenabilitate de mediu. Astfel, Master Planul trebuie s asigure un echilibru
între sustenabilitatea economic i cea de mediu pe termen mai lung. Evaluarea economic a Master
Planului i a componentelor acestuia se bazeaz pe evaluarea curent a timpului de c torie,
consumului de combustibil i costurilor opera ionale, inclusiv emisii, i pe perspectiva varia iilor
prognozate ale acestor indicatori. Întrucât planul analizeaz urm torii 15-20 de ani, i având în vedere
longevitatea infrastructurii de transport, acesta trebuie s ia în calcul poten ialele schimb ri ale modului în
care cet enii vor percepe i evalua aceste aspecte în viitor. În contextul actual, aceasta presupune
acordarea unei ponderi crescute modurilor cu o mai mare eficien energetic precum transportul feroviar
i transportul naval în cadrul evalu rii generale a proiectelor i programelor.
Pe scurt, Master Planul va identifica proiectele i politicile care vor satisface cel mai bine nevoile
sectorului de transport din România în urm torii 5-15 ani, pentru toate modurile de transport, oferind o
baz solid , analitic în alegerea acelor politici i proiecte.
2.3

Obiectivele Master Planului General de Transport

În vederea stabilirii obiectivelor principale ale Master Planului General de Transport au fost analizate atât
o serie de documente existente care fac referire la obiectivele na ionale ale României în domeniul
transportului, cât i documente legate de politicile UE.
Obiectivul general al Master Planului General de Transporturi este:
Asigurarea condi iilor pentru crearea unui sistem de transport eficient, sustenabil, flexibil i
sigur, preocupare esen ial pentru dezvoltarea economic a României.
Acest obiect recunoa te importan a vital pe care o are un sistem eficient de transport pentru dezvoltarea
economic a rii. Dezvoltarea sistemului de transport (incluzând modurile de transport rutier, feroviar,
aerian, naval, intermodal) trebuie s se axeze pe:
Eficien economic : sistemul de transport trebuie s fie eficient din punct de vedere economic
în ceea ce prive te opera iunile de transport cât i pentru utilizatorii în sine. În special beneficiile
din sistemul de transport trebuie s dep easc costurile de transport. Investi ia trebuie s
favorizeze i echitatea fa de cet enii României.
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Accesibilitate: un sistem de transport care s permit facilitatea accesului între toate regiunile
rii. Mai mult decât atât, sistemul de transport trebuie s fie astfel configurat încât s permit o
dezvoltare economic atât la nivel na ional, cât i regional.
reduc impactul asupra mediului: dezvoltarea unei infrastructuri moderne de transport, cu
luarea în considerare a efectelor asupra mediului, minimizarea impactului asupra calit ii aerului
i reducerea nivelului de zgomot asociat activit ii de transport.
Sustenabilitate: a a numitele moduri de transport sustenabile, care sunt mai eficiente din punct
de vedere al consumului de energie i produc mai pu ine emisii, ar trebui dezvoltate cu prioritate;
Securitate i siguran : investi iile în sectorul de transport trebuie s produc un sistem de
transport mai sigur.

Obiectivul specific al planului este:
Elaborarea unor instrumente de politic a transporturilor care s promoveze dezvoltarea
unui sistem de transport sustenabil, cu echilibru între modurile de transport, pe care s se
bazeze elaborarea POS Transport pentru perioada 2014-2020 i alte decizii legate de
planificarea optim a investi iilor în infrastructura de transport.

Obiective de mediu ale MPGT
Pentru MPGT au fost stabilite i agreate în cadrului edin ei grupului de lucru constituit pentru
procedura de evaluare de mediu un obiectiv general de mediu (OM1) i patru obiective specifice de
mediu (OM1-1 – OM1-4), dup cum urmeaz :
OM1. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne de transport, cu luarea în considerare a
efectelor asupra mediului
OM1-1. Promovarea proiectelor de investi ii în transporturi care contribuie la realizarea
unui sistem durabil de transport, cu m suri de evitare i reducere a efectelor adverse, cum
sunt: emisiile de poluan i în atmosfer , poluarea fonic în zonele urbane i pe rutele cu
circula ie intens , poluarea apelor i solului datorat surselor difuze, impactul asupra
peisajului i patrimoniului cultural;
OM 1-2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser provenite din sectorul
transporturilor;
OM 1-3. Protec ia s
ii popula iei prin îmbun
irea condi iilor de mediu i de
siguran a transportului;
OM 1-4. Reducerea impactului asupra biodiversit ii cu asigurarea de m suri pentru
protec ia i conservarea biodiversit ii, cât i asigurarea coeren ei re elei na ionale de arii
naturale protejate.
Activit ile principale pentru realizarea MPGT au inclus:
1.
2.
3.
4.
5.

Dezvoltarea Modelului Na ional de Transport (MTN) i a bazelor de date asociate acestuia;
Estimarea cererii de transport i a fluxurilor de trafic pentru un an de baza (2011) i trei ani de
prognoza 2015, 2020 i 2030;
Identificarea i prioritizarea investi iilor i m surilor necesare în politica de transport pentru
orizonturile de timp corespunz toare anilor de prognoz ;
Analiza financiar a programului de implementare pe termen mediu (2015 i 2020) i pe termen
lung (2030);
Preg tirea unei strategii de dezvoltare a sistemului na ional de transport pe termen scurt, mediu
i lung;
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i strategia de

Principalele tipuri de proiecte pe care le propune Master Planul General de Transporturi

Master Planul î i propune s identifice proiectele i politicile care vor r spunde cel mai bine cerin elor de
transport din România pentru urm torii 5-15 ani, pentru toate modurile de transport. Componentele
master planului, precum baza de date, Modelul Na ional de Transport, Ghidul de Evaluare cât i celelalte
rapoarte aferente, sunt adaptate astfel încât s corespund acestui obiectiv.
Pentru elaborarea MPGT au fost dezvoltate scenarii pentru urm toarele orizonturi de timp:
pe termen scurt, pentru anul 2014;
pe termen mediu, pentru anul 2020;
pe termen lung pentru anul 2030.
Orizontul de timp al Master Planului este anul 2030. Având în vedere nivelul de incertitudine asociat
prognozelor pe termen lung, orice recomandare dincolo de acest orizont de timp va trebui s fie
reconfirmat printr-o actualizare a planului (de exemplu o revizuire a Master Planului în anul 2025).
Scenariile luate n considerare pentru MPGT sunt:
1. Scenariul „Dezvoltare zero” („Do nothing”) – care nu propune nicio m sur sau investi ie în
infrastructura de transport (DN)
2. „Scenariul de Referin ” („Do minimum”) – care ia în considerare proiectele aflate deja în
construc ie/implementare sau pentru care finan area este asigurat (DM sau Ref).
Primul pas în alegerea proiectelor care fac parte din Master Plan a fost determinarea proiectelor care
formeaz „Scenariului de referin ” („Do Minimum”) – care ia în considerare proiectele care sunt în
implementare, sau aflate deja în construc ie i pentru care finan area este asigurat .
Astfel, proiectele incluse în scenariul de referin sunt acele proiecte care vor fi implementate cu
certitudine, în circumstan ele actuale. Scenariul de referin reprezint situa ia fa de care vor fi
comparate proiectele candidate în cadrul Master Planului. Este important de re inut faptul c , în cazul în
care un proiect este inclus în scenariul de referin , se presupune c este asigurat întreaga finan are
pentru finalizarea sa, toate avizele necesare sunt ob inute i implementarea va fi finalizat înainte de
2015. Proiectele din scenariul de referin au fost aprobate de autorit ile promotoare i sunt enumerate
în Anexa 2.
Acest scenariu include un num r de 106 din care:
55 proiecte reprezentând aproximativ 51% din totalul proiectelor identificate se adreseaz
sectorului de transport rutier i cuprinde urm toarele categorii de proiecte:
o Aliniamente noi - 26 proiecte (4 drumuri de leg tur , 5 autostr zi, 17 variante de ocolire);
o Reabilitarea poduri/pasaje – 12 proiecte;
o Modernizare drumuri – 5 proiecte;
o
o

Reabilitarea drumurilor – 8 proiecte;
Alte tipuri de proiecte – 4 proiecte;

30 proiecte reprezentând aproximativ 28% din totalul proiectelor identificate se adreseaz
sectorului de transport feroviar i cuprinde urm toarele categorii de proiecte:
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Reabilitarea cale ferat – 3 proiecte;
Reabilitare poduri/pasaje/tunele/pode e de cale ferat – 8 proiecte;

o

Modernizare cale ferat

o
o
o

Repara ii curente – 2 proiecte;
Extindere/dezvoltare – 1 proiect;
Alte tipuri de proiecte (protec ia mediului/achizi ii echipamente) – 5 proiecte.

i sta ii de cale ferat

- 11 proiecte;

21 proiecte reprezentând aproximativ 19% din totalul proiectelor identificate se adreseaz
sectorului de transport naval (porturi, c i de naviga ie) i cuprinde urm toarele categorii de
proiecte:
o

Dezvoltare i modernizare infrastructur portuar : 6 proiecte;

o
o

Îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re: 9 proiecte;
Alte tipuri de proiecte: 6 proiecte.

4 proiecte reprezentând aproximativ 2% din totalul proiectelor identificate se adreseaz sectorului
de transport aerian i cuprinde urm toarele categorii de proiecte:
o

1 proiect reabilitare

o

1 proiect modernizare

Scenariul „Do minimum” nu propune niciun proiect pentru sectorul intermodal.
Not : În cazul proiectelor de reabilitare lucr rile se realizeaz pe aliniamentul existent a drumurilor/c ilor
ferate. În cazul proiectelor de modernizare a drumurilor/c ilor ferate lucr rile pot include i extinderi ale
benzilor de rulare a autovehiculelor/modificarea local a aliniamentului c ilor ferate pentru a se putea
atinge viteza maxim de proiectare.

Investitii propuse pentru scenariul
"Do minimum"
rutier

feroviar

naval

aerian

2%
19%
51%
28%

Figura 2.8 Proiecte identificate pentru a fi selectate i incluse în MNT – scenariul Do minimum

3. „Scenariul de dezvoltare” solicitat prin caietul de sarcini ia în considerare proiectele de
infrastructur necesare pentru eliminarea blocajelor, cre terea accesibilit ii regiunilor i ora elor din
România identificate pentru orizonturile de timp 2014, 2020 (Strategia 2020), 2030 (Strategia 2030).
Acest „Scenariu de dezvoltare” include un num r asumat de proiecte de drumuri ce vor extinde re eaua
de autostr zi/drumuri expres comparativ cu scenariul de referin
i investi ii considerabile în sectorul de

AECOM

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

30

i ferate prin modernizarea coridoarelor principale ale TEN-T, pentru a se putea atinge viteza de 160
km/h Inclusiv îmbun
iri în ceea ce prive te materialul rulant, precum i moderniz ri ale g rilor. Situa ia
se va ameliora i în sectorul c ilor navigabile i porturilor ceea ce va aduce modific ri în domeniul
transportului de m rfuri i vor exista i îmbun
iri aduse aeroporturilor, la o scar mai redus .
Pentru definirea scenariului de dezvoltare s-a plecat ini ial de la o list de proiecte identificate ca fiind
posibile candidate pentru MPGT. Lista proiectelor candidate pentru MPGT pus la dispozi ie în data de
16.04.2014 de titularul MPGT cuprindea un num r de 530 de proiecte. Prin eliminarea proiectelor care
au fost incluse i în scenariul de referin , a proiectelor care se repetau i a celor care nu aveau
denumirea complet , au r mas 479 de proiecte (vezi Anexa nr.3):
202 proiecte reprezentând aproximativ 42% din totalul proiectelor candidate se adreseaz
sectorului de transport rutier i cuprind urm toarele categorii de proiecte:
aliniamente noi – 100 de proiecte (autostr zi – 28 proiecte, variante de ocolire –71
proiecte, drumuri de leg tur – 1 proiect);
reabilit ri/ consolid ri poduri i pasaje rutiere – 21 proiecte;
construc ie poduri noi – 4 proiecte;
reabilit ri/consolid ri/repara ii drumuri rutiere existente – 7 proiecte;
moderniz ri drumuri rutiere existente – 70 proiecte.
111 proiecte reprezentând aproximativ 23% din totalul proiectelor candidate se adreseaz
sectorului de transport feroviar i cuprinde urm toarele categorii de proiecte:
Construc ie c i ferate noi – 3 proiecte
Reabilitare infrastructur de cale ferat – 14 proiecte
Modernizare infrastructur feroviar (cale ferat , sta ii cale ferat , treceri nivel) - 35
proiecte
Sisteme de semnalizare, electrificare i siguran feroviar – 17 proiecte
Îmbun
ire servicii de pasageri – 34 proiecte
Între inere i operare infrastructur de cale ferat – 7 proiecte
Infrastructur feroviar porturi – 1 proiect
71 proiecte reprezentând aproximativ 14% din totalul proiectelor candidate se adreseaz
sectorului de transport naval (porturi, c i de naviga ie) i cuprinde urm toarele categorii de
proiecte:
Dezvoltare i modernizare infrastructur portuar – 60 proiecte
Îmbun
ire c i naviga ie existente – 7 proiecte
Amenajare c i naviga ie noi – 1 proiect
Proiecte de siguran , mediu i asisten tehnic – 3 proiecte
83 proiecte reprezentând aproximativ 17% din totalul proiectelor candidate se adreseaz
sectorului de transport aerian i cuprinde urm toarele categorii de proiecte:
Achizi ii echipamente – 5 proiecte
Moderniz ri/extinderi/construc ii terminale – 78 proiecte
12 proiecte reprezentând aproximativ 2% din totalul proiectelor identificate se adreseaz
sectorului de transport intermodal
Proiectele individuale candidate pentru a fi incluse în Master Plan, au fost testate prin Modelul Na ional
de Transport (MNT) înainte de includerea acestora în Scenariul de Dezvoltare..
Dup testare, proiectele au fost ierarhizate n baza unei analize multicriteriale astfel:
O ierarhizare a ordinii de implementare a proiectelor ce a avut drept scop eliminarea blocajelor i
cre terea accesibilit ii regiunilor i ora elor din România, bazat pe sustenabilitate economic ”Dezvoltarea bazat pe sustenabilitatea economic ” sau „Do Something” (ES).
O alta ierarhizare ce a avut drept scop eliminarea blocajelor, cre terea accesibilit ii regiunilor i
ora elor din România, bazat pe sustenabilitatea economic
i de mediu, promovând astfel
transferul modal de la transportul rutier c tre modurile de transport alternative - „Dezvoltarea
bazat pe sustenabilitate economic i de mediu” sau „Do Something Policy” (EES).
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Acest lucru este necesar datorit unei cerin e ferme din partea UE, care solicit ca fiecare proiect inclus
în Master Plan s fie justificat din punct de vedere economic i de mediu, înainte de includerea acestuia
in scenariul de dezvoltare ales.
In procesul de selec ie a proiectelor incluse n scenariul de dezvoltare s-a avut n vedere urm toarele:
Proiectele care au beneficii economice limitate i impact semnificativ asupra mediului au fost
excluse;
Proiectele care aduc mari beneficii economice dar au un impact semnificativ asupra mediului au
fost fi considerate proiecte care pot candida pentru a fi incluse în scenariul de dezvoltare bazat
pe sustenabilitate economic ;
Proiectele care aduc beneficii economice limitate, dar au un impact pozitiv asupra mediului, au
fost considerate proiecte care pot candida pentru a fi incluse în scenariul de dezvoltare bazat pe
sustenabilitate economic i de mediu;
Proiectele care aduc mari beneficii economice, dar care au un impact neutru sau pozitiv asupra
mediului, au fost considerate proiecte care pot candida pentru a fi incluse în ambele scenarii.
Astfel, dintre cele 530 de proiecte candidat la MPGT au fost selectate în urma test rii cu Modelul Na ional
de Transport un num r de 76 de proiecte care s fie incluse n acest scenariu (conform versiunii de
MPGT disponibil la dat de 31.08.2014).
Lista proiectelor incluse în acest scenariu, disponibila la data de 31.08.2014 este prezent n Anexele
Raportului de mediu (Anexa 3A). În tabelul urm tor se prezint sintetizat tipurile de investi ii propuse.
Tabelul 2.7 Tipurile/categoriile de investi ii propuse pentru scenariile de dezvoltare incluse n MPGT
(versiunea disponibil la data de 31.08.2014)
Investi ii propuse pentru
Scenariul de Dezvoltare solicitat prin Caietul de Sarcini (ES/EES)
fiecare
sector
de
31.08.2014
transport
Nr. total de proiecte
Total km
76 proiecte din care:
o32 proiecte se adreseaz sectorului de transport rutier i cuprinde
urm toarele categorii de proiecte:
- 1 care include interven ii pentru siguran pentru punctele
negre (de ex: realizarea benzilor continue, refugiu pentru
pietoni, restric ii de vitez , sisteme de monitorizare trafic,
parapete de siguran , etc.);
- 6 proiecte nivel I (proiecte de interven ie imediat ), n aceast
categorie sunt incluse 6 proiecte pentru construc ie
autostr zi;
- 15 proiecte nivel II (proiecte nivel II de prioritate) – 14
proiecte pentru construc ia drumurilor expres i 1 proiect
construc ie autostrad ;
- 10 proiecte pentru construc ia variantelor de ocolire;

2882 km
drumuri
noi

o9 proiecte se adreseaz sectorului de transport feroviar si include
proiecte pentru mbun
irea timpilor de parcurs, reabilitarea liniei
de cale ferata i achizi ii materiale rulante;

2930 km
de
cale
ferata
reabilitat

o11 proiecte se adreseaz sectorului de transport intermodal;
o11 proiecte se adreseaz sectorului de transport naval (porturi i
i navigabile) i cuprinde urm toarele categorii de proiecte:
- dezvoltarea i modernizarea infrastructurii portuare – 9
proiecte;
- îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re – 1 proiect;
- realizarea unui nou canal navigabil Bucure ti-Dun re – 1

104
km
canal
navigabil
nou
595
km
lucr ri
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pentru
mbun
i
rea
condi iilor
de
naviga ie
pe Dun re

o13 proiecte se adreseaz sectorului de transport aerian.

Suplimentar fa de termenii de referin a din caietul de sarcini echipa AECOM a realizat la cererea
Comisiei Europene un al doilea scenariu de dezvoltare numit „Core TEN- T” (CTT) care ia in considerare
pentru sectorul rutier doar proiectele care contribuie la completarea/extinderea re elei Core TEN- T (v.
Anexa 3B). Acest scenariu propune pentru sectorul rutier un num r de 10 proiecte de autostrad i 1
proiect pentru investi ii n ceea ce prive te siguran a transportului.
Tipurile de investi ii sunt prezentate in tabelul 2.9.
Tabelul 2.8 Tipurile/categoriile de investi ii propuse pentru scenariul ”Core TEN-T” (CTT) incluse n MPGT
Scenariul de Dezvoltare propus suplimentar de Consultant (CTT)
Scenariul „Core TEN-T”
Nr. total de proiecte
Total km
55 proiecte din care:
o11 proiecte se adreseaz sectorului de transport rutier i
cuprinde urm toarele categorii de proiecte:
- 1 proiect care include interven ii care include
interven ii pentru siguran pentru punctele negre
(de ex: realizarea benzilor continue, refugiu pentru
pietoni, restric ii de vitez , sisteme de monitorizare
trafic, parapete de siguran , etc.);
- 10 proiecte pentru construc ie autostr zi;
o9 proiecte se adreseaz sectorului de transport feroviar
si include proiecte pentru mbun
irea timpilor de
parcurs, reabilitarea liniei de cale ferata i achizi ii
materiale rulante;
o11 proiecte se adreseaz
intermodal;

sectorului de

1589 km drumuri noi

2930 km de cale ferat reabilitat

transport

o11 proiecte se adreseaz sectorului de transport naval
(porturi i c i navigabile) i cuprinde urm toarele
categorii de proiecte:
- dezvoltarea i modernizarea infrastructurii portuare
– 9 proiecte;
- îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re –
1 proiect;
- realizarea unui nou canal navigabil Bucure tiDun re – 1 proiect;

104 km canal navigabil nou
595 km lucr ri pentru mbun
condi iilor de naviga ie pe Dun re

irea

o13 proiecte se adreseaz sectorului de transport aerian.

Raportul de Mediu, pentru scenariul de dezvoltare ”Do something” i scenariul de dezvoltare ”Core TENT”, ia n considerare în evaluarea de mediu o variant extins de proiecte (a a numitul ”worst-case
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scenario”), care cuprinde pe lâng proiectele prezentate în versiunea de MPGT din 31.08.2014 (v. Anexa
3A) i proiecte care necesit o nou reevaluare/testare cu ajutorul Modelul Na ional de Transport.
Scenariul ”Do something” i scenariul de dezvoltare ”Core TEN-T” au pentru sectorul feroviar, aerian,
naval (porturi i c i ferate) aceea i categorie de investi ii i acela i num r de investi ii. Cele dou scenarii
difer între ele doar la investi iile propuse pentru sectorul rutier. În scenariul ”Core TEN-T” pentru
sectorul rutier sunt luate în considerare doar investi iile care contribuie la extinderea/completarea re elei
Core TEN-T (respectiv construc ia de autostr zi)
Lista investi iilor propuse pentru scenariul ”Do something”, variant maximal , care ine cont i de
observa iile/comentariile publicului din perioada de dezbatere publica a MPGT (1-15.10.2014) este
prezentat în Anexa 3C.
Tipurile/Categoriile de investi ii propuse pentru fiecare sector de transport n parte pentru scenariile ”Do
something” i ”Core TEN-T” sunt prezentate n tabelul 2.9.
Tabelul 2.9 Tipurile/categoriile de investi ii propuse pentru scenariile de dezvoltare ”Do something” i ”Core
TEN-T” incluse n MPGT (versiunea disponibila la data de 22.10.2014 i analizat în cadrul Raportului de
Mediu)
Scenariul de ”Do Something” (ES/EES)
22.10.2014
Tipurile/categoriile de investi ii propuse
120 proiecte din care:

Scenariul de ”Core TEN-T”
22.10.2014
Tipurile/categoriile de investi ii propuse
67 proiecte din care:

o64 proiecte se adreseaz sectorului de transport
rutier i cuprinde urm toarele categorii de proiecte:
- 8 proiecte pentru construc ie autostr zi – 887
km;
- 17 proiecte pentru construc ia drumurilor expres
(inclusiv anumite variante de ocolire de pe
traseul acestora i penetra iile la variantele de
ocolire) – 2241 km;
- 15 proiecte pentru construc ia variantelor de
ocolire – 182 km ;
- 24 proiecte pentru reabilitarea drumurilor
transregio i eurotrans – 3225 km.

o11 proiecte se adreseaz sectorului de transport
rutier i cuprinde urm toarele categorii de proiecte:
- 1 proiect care include interven ii care include
interven ii pentru siguran
pentru punctele
negre (de ex: realizarea benzilor continue,
refugiu pentru pietoni, restric ii de vitez ,
sisteme de monitorizare trafic, parapete de
siguran , etc.);
- 6 proiecte pentru construc ie autostr zi;

o16 proiecte se adreseaz sectorului de transport
feroviar si include proiecte pentru mbun
irea
timpilor de parcurs, reabilitarea liniei de cale ferata,
electrificare i achizi ii materiale rulante – 4536 km;

o16 proiecte se adreseaz sectorului de transport
feroviar si include proiecte pentru mbun
irea
timpilor de parcurs, reabilitarea liniei de cale ferata,
electrificare i achizi ii materiale rulante – 4536 km;

o12 proiecte se adreseaz
intermodal;

o12 proiecte se adreseaz
intermodal;

sectorului de

transport

o14 proiecte se adreseaz sectorului de transport
naval (porturi
i c i navigabile)
i cuprinde
urm toarele categorii de proiecte:
- dezvoltarea
i modernizarea infrastructurii
portuare – 11 proiecte;
- îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re
(585 km) – 1 proiect;
- realizarea unui nou canal navigabil Bucure tiDun re (104 km) – 1 proiect;
- lucr ri pentru ap ri de maluri pe Canalul

sectorului de transport

o14 proiecte se adreseaz sectorului de transport
naval (porturi i c i navigabile) i cuprinde
urm toarele categorii de proiecte:
- dezvoltarea i modernizarea infrastructurii
portuare – 11 proiecte;
- îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe
Dun re (585 km) – 1 proiect;
- realizarea unui nou canal navigabil Bucure tiDun re (104 km) – 1 proiect;
- lucr ri pentru ap ri de maluri pe Canalul
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Sulina (63 km) - 1 proiect.
transport

o14 proiecte se adreseaz
aerian.

sectorului de transport

Pentru a stabili ordinea de implementare a proiectelor i a proiectelor care s fac parte din scenariul de
dezvoltare ”Do something” s-au utilizat urm toarele criterii de evaluare:
A. Impacturi economice
o Valoarea economic a proiectului (RIRE > 3%);
B. Politici de transport
o Extindere/completare re ea TEN-T Core/Comprehensive;
C. Impacturi de mediu
o Poluarea fonic - costurile referitore la disconfortul creat de zgomot, precum i costurile de
tate datorit expunerii la niveluri ridicate de zgomot. Valorile au fost diferen iate în
func ie de tipul mijloacelor de transport (ma ini, motociclete, autobuz, utilitare, tren de
pasageri, tren de marf ), de loca ia proiectului (urban, suburban, rural), distanta pana la
receptor, timpi de expunere i de perioada de expunere (zi, noapte).
o Poluare atmosferic la nivel local (emisii de poluan i precum: particule în suspensie,
NOx,SO2 i COV-uri) - costurile pentru s
tate uman , pagube materiale, pierderile de
recolte i deteriorare ecosistemului (reprezentând costuri vehicul*km, tren*km, avion*km,
nav *km).
o Schimb rile climatice – costurile emisiile rezultate din activitatea de transport sunt
calculate pe baza modific rii n ceea ce prive te consumul de combustibil, respectiv km
parcur i, factorii de emisie pentru gazele cu efect de sera (g/km parcurs) ca urmare
implement rii acestor proiecte. Estim rile au fost realizare cu ajutorul modelului
TREMOVE, model utilizat la nivelul Uniunii Europene pentru studierea efectelor diverselor
politici de transport i mediu asupra sectorului transporturilor din toate rile europene.
Costurile schimb rilor climatice au un nivel înalt de complexitate deoarece acestea apar pe
termen lung, sunt globale i tiparele de risc sunt foarte greu de anticipat.
o Re eaua Natura 2000 – costurile induse de impactul produs asupra re elei Natura 2000
prin implementarea proiectelor de transport.
D. Sustenabilitate
o Transfer de trafic de la rutier c tre alte moduri de transport mai pu in poluante i mai
eficiente din punct de vedere economic;
E. Dezvoltare economic echilibrat
o Cre terea accesibilit ii i mobilit ii între regiunile/zonele care au probleme de acest fel.
Pentru aceste proiecte selectate a fost stabilit ordinea ierarhic pentru implementare: „Dezvoltare
bazat pe sustenabilitate economica” sau „ Do something” (ES) n baza criteriilor A, B, D; „Dezvoltare
bazat pe sustenabilitate economica i de mediu” sau „Do something Policy” (EES) n baza criteriilor A,
B, C, D, E.
Tabelul 2.10. Criterii si ponderi de evaluare pentru scenariul ”Do something”
„Dezvoltare bazat pe
„Dezvoltare bazat pe
Criterii
sustenabilitate economica i de
sustenabilitate economica” (ES)
mediu” (EES)
Eficienta economica
70%
50%
Integrare Trans-Europeana/Politica TEN-T
Impact de mediu
Sustenabilitate

30%
20%
20%
Nu are un punctaj acordat dar se ia in considerare prin distribu ia
modala
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10%

Sursa: AECOM / MT / Jaspers

Fiecare proiect a fost punctat pentru fiecare scenariu utilizându-se ponderile de mai sus. Ulterior s-a
realizat o ierarhizare a scenariilor.
Scenariul ales pentru MPGT este cel bazat pe sustenabilitate economic i de mediu . Acest scenariu
ofer cele mai bune performan e economice, având cel mai bun raport cost-beneficiu.
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Rela ia cu alte planuri i programe relevante

Orice cre tere economic la nivel na ional sau regional este amplificat de un sistem de transport
competitiv i progresiv, care este adaptat nevoilor clien ilor i func ioneaz ca o re ea durabil , oferind
servicii accesibile i de înalt calitate.
Pentru realizarea unui astfel de sistem este nevoie de coordonarea i armonizarea politicilor de la toate
nivelurile. Aceast armonizare sus ine nu doar dezvoltarea economic , elimin i costurile suplimentare
din sistemul de transport, îmbun
te capitalul i productivitatea for ei de munc în cadrul Uniunii
Europene dor totodat contribuie i reducerea impactului asupra mediului .
Din multitudinea de planuri, strategii i programe na ionale/ europene care sunt în rela ie cu sectorul
transporturilor s-au analizat cele mai importante planuri, programe, strategii, politici, conven ii existente
atât la nivel na ional, cât i la nivel european în scopul identific rii aspectelor i temelor comune cu cele
ale Master Planului General de Transport supus evalu rii strategice de mediu.
În urma acestei analize s-au tras urm toarele concluzii:
Principalele obiective europene i na ionale de transport sunt comune cu cele din MPGT i
urmeaz cele de mai jos:
o Asigurarea dezvolt rii economice: sectorul de transport ar trebui s contribuie la
dezvoltarea economiei na ionale, iar beneficiile economice ar trebui s dep easc
costurile sale;
o Dezvoltarea durabil : sistemul de transport trebuie s fie eficient din punct de vedere al
consumului de energie, furnizând rezerve pentru genera iile viitoare;
o Siguran : sistemul de transport trebuie s furnizeze securitate;
o Furnizarea fondurilor: Master Planul stabile te priorit ile pentru investi ii în re eaua TEN-T
central i re eaua global i conectivitatea secundar , preconizate a fi realizate cu fonduri
Obiectivele MPGT integreaz obiectivele de mediu stabilite la nivel na ional/european relevante
pentru sectorul transporturi. În procesul de selec ie a proiectelor a criteriilor de mediu
(schimb rile climatice, poluarea atmosferic , poluarea fonic , impactul asupra re elei Natura
2000, siguran a transportului – protec ia popula iei).
Pe baza strategiilor/ planurilor care au ca scop principal protejarea mediului i având în vedere
problemele de mediu existente la nivel na ional cu privire la sectorul de transport, pentru MPGT au fost
propuse o serie de obiective relevante de mediu care s in seama de obiectivele stabilite la nivel
na ional i european pentru protec ia mediului ( a se vedea i capitolul 2.3)
Cele mai importante documente relevante analizate:
Regulamente europene
o

Regulamentul (UE) NR. 1315/2013 din 11 decembrie 2013 privind orient rile Uniunii
pentru dezvoltarea re elei transeuropene de transport i de abrogare a Deciziei nr.
661/2010/UE13

Politici europene i na ionale
o

13

Cartea Alba a Transporturilor UE 2011 (EU White Paper on Transport 2011)14

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
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Programe-guvernare 2013-2016 - Politica de transport propus de Guvernul României15
Planul Strategic Integrat în domeniul transporturilor i infrastructurii - iunie 2009 (Politica
Ministerului Transporturilor)16

Acord de parteneriat
o

Acord de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020
(Ministerul Fondurilor Europene)17

Programe europene i na ionale
o
o
o

o

o

Program de ac iune european integrat pentru transportul pe c i navigabile interioare NAIADES I i II 18
Program Opera ional Sectorial Transport (POST) 2007 – 2013, revizia 219
Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International
Bucure ti Otopeni (1999-2015) - Legea nr. 220/2002 (MOf. nr. 288/29.04.2002) privind
aprobarea OG nr. 64/1999 (MOf. nr. 405/26.08.1999)
Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la SN Aeroportul
Interna ional Constan a SA pe perioada 2002-2015 - HG nr. 623/2002 (MOf. nr.
458/27.06.2002)
Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la SN Aeroportul
Interna ional Timi oara SA pe perioada 2002-2015 - HG nr. 60/2003 (MOf. nr.
76/06.02.2003) pentru modificarea HG 615/2002 (MOf. 488/08.07.2002)

Planuri na ionale
o
o
o
o

o
o
o
o

14

Plan na ional de ac iune în domeniul eficien ei energetice (PNAEE) – elaborat în 2007, în
curs de revizuire
Planul de Amenajare a Teritoriului Na ional (PATN) – Sec iunea 1 Re ele de Transport.
Re ele cheie de transport feroviar i rutier (Legea 363/2006)
LEGE nr. 203 din 16 mai 2003 privind realizarea, dezvoltarea i modernizarea re elei de
transport de interes na ional i European
Planul de Management aferent Por iunii Na ionale a Bazinului Hidrografic Interna ional al
Fluviului Dun rea - Sinteza planurilor de management la nivel de bazine/ spa ii
hidrografice
Planul de dezvoltare al regiunii Nord-Est 2014-2020, versiunea iunie 201420
Planul de Dezvoltare Regional al Regiunii Sud-Est pentru 2014-2020, versiunea
consultativ 21
Planul de Dezvoltare Regional al Regiunii Sud Muntenia pentru 2014-2020, versiunea
consultativ iulie 201422
Planul de Dezvoltare Regional al Regiunii Sud-Vest pentru 2014-2020, versiunea iunie
201423

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm
http://www.drp.gov.ro/download.php?6b3a2e12faf92184a320aeeaa3f853cf
16
http://www.mt.ro/strategie/plan_strategic/planul%20strategic%20integrat%20revizuit%202009.pdf
17
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acordparteneriat/Acord_de_parteneriat_01.10.2013.pdf
18
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:EN:PDF
19
Programul Opera ional Sectorial de Transport 2007 – 2013 (revizia 2 - aprobat la 26.07.2013) Ministerul
transporturilor i infrastructurii. http://www.ampost.ro/fisiere/pagini_fisiere/RO-POST_revizia_2.pdf
20
http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/PDR%20NE%202014-2020%20-%20var%20mai%202014%20secured.pdf
21
http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/PDR_2014-2020.aspx
22
http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/pdr20142020draft31iulie.pdf
15
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Planul de Dezvoltare Regional al Regiunii Vest
pentru 2014-2020, versiunea
consultativ 24
Planul de dezvoltare al regiunii Nord-Vest 2014-2020, versiunea consultativ 25
Planul de Dezvoltare Regional al Regiunii Centru pentru 2014-2020, versiunea
consultativ 26
Planul de Dezvoltare Regional al Regiunii Bucure ti-Ilfov pentru 2014-2020, versiunea
consultativ iunie 201427
Planurile de mobilitate urban

Strategii europene i na ionale
o

Strategia Europa 202028

o
o
o

o
o

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dun rii29
Strategia UE privind adaptarea la schimb rile climatice (2013)30
Strategia pentru mediul marin (Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de ac iune comunitar în domeniul
politicii privind mediul marin)31
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 i 2020, 203032
Strategia de transport intermodal în România – 202033

o

Strategia Na ional a României privind schimb rile climatice 2013 – 202034

o
o
o
o

Strategia Na ional pentru Dezvoltare Durabil a României Orizonturi 2013 – 2020 – 2030
Strategia Na ional i Planul de Ac iune pentru conservarea biodiversit ii 2010 -202035
Strategia Na ional de Siguran Rutier 2011-202036 - versiunea consultativ
Strategia Na ional de Gestionare a De eurilor 2014-202037 aprobat prin Hot rârea
Guvernamental nr. 870/2013

Conven ii
o

Legea 98/1992 pentru ratificarea Conven iei privind protec ia M rii Negre împotriva
polu rii, semnat la Bucure ti la 21 aprilie 1992 (Cunoscut drept “Conven ia de la
Bucure ti”)

23

Regionala/00000125/mwawx_Planul%20de%20Dezvoltare%20Regionala%202000-2002_98043b.pdf
http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=1106
25
http://www.nord-vest.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020--eID1614.html
26
http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014-2020
27
http://www.adrbi.ro/media/9437/PDR-BI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf
28
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF
29
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag37/mag37_ro.pdf
30
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:RO:PDF
24

31

http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/l2816
4_ro.htm
32
http://www.mt.ro/strategie/strategii%20sectoriale_acte%20normative/strategie%20dezvoltare%20durabila%20noua
%20ultima%20forma.pdf
33
http://www.mt.ro/nou/_img/documente/strategie_de_transport_intermodal_text.pdf
34
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-05-Strategia_NR-SC.pdf
35
http://biodiversitate.mmediu.ro/implementation/legislaie/politici/strategia-nationala-si-planul-de-actiune-pentruconservarea-biodiversitatii/anexa-strategia-nationala-si-planul-de-actiune-pentru-conservarea/snpacb.pdf/download
36
http://www.mt.ro/transparenta/2012/ianuarie/1_17%20Anexa1.pdf
37
http://www.mmediu.ro/file/2012-10-26_eipsngd.pdf
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o

Conven ia privind regimul de naviga ie pe Dun re (Belgrad, 1948) ratificat prin
Decretul nr. 298 din 30 octombrie 1948 PROTOCOL ADI IONAL din 26 martie 1998 la
Conven ia din 18 august 1948 privind regimul naviga iei pe Dun re*)

o

Legea 14/1995 pentru ratificarea Conven iei pentru protec ia fluviului Dun rea

Alte documente
o

Raportul preliminar în sectorul Transport elaborat în cadrul proiectului: Opera ionalizarea
strategiei na ionale i dezvoltarea componentei climatice a Programelor Opera ionale
2014-2020”, proiect derulat de MMSC

o

Documentul de Lucru al Comisiei europene - Adaptarea Infrastructurii la schimb rile
climatice „Adapting infrastructure to climate change” 38
Declara ia Comun privind principiile directoare de dezvoltare a naviga iei i de protejare a
mediului în bazinul Dun rii (Joint Statement on Guiding Principles for the Development of
Inland Navigation and Environmental Protection în the Danube River Basin)”39.

o

Tabelul urm tor include o scurt descriere a con inutului celor mai relevante politici ale UE, perioada de
referin pentru ac iunile care trebuie întreprinse cât i rela ia cu Master Planul.

38

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_137_en.pdf
www.icpdr.org

39
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Tabelul 3.1 Rela ia Master Planului General de Transporturi cu alte planuri i programe
Strategia/Planul Prezentarea sumar a documentului
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
Regulamente europene
Regulamentul
Regulamentul nr.1315/2013 stabile te orient rile
(UE) nr.
pentru crearea unei re ele transeuropene de
1315/2013 din 11 transport care cuprinde o structur pe dou
decembrie 2013
niveluri, care const într-o re ea global
i o
privind orient rile re ea central stabilit pe baza re elei globale,
Uniunii pentru
identific proiecte de interes comun i specific
dezvoltarea
cerin ele care trebuie respectate pentru
re elei
gestionarea infrastructurii re elei transeuropene
transeuropene de de transport,
stabile te priorit ile pentru
transport i de
dezvoltarea re elei transeuropene de transport,
abrogare a
prevede m suri pentru implementarea re elei
Deciziei nr.
transeuropene de transport. Implementarea
661/2010/UE
proiectelor de interes.

Perioada
de
referin

Leg tura cu Master Planul
General de Transporturi

2050

Rela ia cu politica UE TEN-T
reprezint unul dintre criteriile de
evaluare
în
procesul
de
prioritizare a proiectelor.
Acest lucru reflect faptul c
România are acelea i inten ii
comune cu politica UE
i
urm re te îmbun
irea calit ii
celor mai importante rute de
transport. Rutele TEN-T au fost
deja obiectul de analiz
i
evaluare atent pentru procesul
de selec ie a proiectelor care au
fost incluse n MPGT, Master
Planul a avut
n vedere
prioritizarea
proiectelor care
îmbun
esc
aceste
rute.
Conceptul
TEN-T
include
conectarea nodurilor urbane
(pentru
România
nodurile
urbane din re eaua central
transeuropean sunt Bucure ti
i Timi oara) prin coridoare
multi-modale.
În
evaluarea
pentru a selecta proiectele de
îmbun
ire a re elei, Master
Planul a luat n considerare
cererea de c torie de la i
tre aceste noduri precum i
tre alte centre importante.

Re eaua global
de transport va asigura
acoperirea complet a UE i accesibilitatea
tuturor regiunilor. Re eaua central de transport
va acorda prioritate cele mai importante link-uri
i noduri ale re elei trans-european de transport
(TEN-T), pentru a fi pe deplin func ional pân la
2030. Ambele re ele includ toate modurile de
transport: rutier, feroviar, aerian, fluvial i
maritim, precum i platforme intermodale.

Politici europene
Cartea Alb
privind Politica
Comunitar de
Transport (2011)

i na ionale
Cartea Alb a Transporturilor reprezint foaia de
parcurs pentru un spa iu european unic al
transporturilor c tre un sistem de transport
competitiv i un transport eficient.
Ea
examineaz
evolu iile
din
sectorul
transporturilor, provoc rile viitoare i ini iativele
de politic care trebuie avute în vedere la nivel
mondial. Documentul prezint atât viziunea
Comisiei Europene privind transporturile, cât i
surile-cheie care vor permite realizarea
viziunii.
Viziunea
PENTRU
UN
SISTEM
DE
TRANSPORT COMPETITIV I SUSTENABIL se
refer la:
- Cre terea transporturilor
i sprijinirea
mobilit ii, atingând în acela i timp
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze

20202050

Obiectivele Master Planului
General de Transporturi au la
baza prevederile C ii Albe i
se axeaz pe asigurarea unui
transport durabil, asigurarea
surselor de finan are, siguran a
transportului,
dezvoltarea
economic , dar
i protec ia
mediului.
MPGT va contribui la crearea
unui sistem de transport eficient
din punct de vedere economic,
sprijinind competitivitatea , dar în
acela i
timp
va
încuraja
utilizarea cât mai eficient a
resurselor, va încerca s reduc
impactul
negativ pe
care
sistemul de transport îl are

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi

Programul de
guvernare –
Guvernul
României
(Politica de
transport propus
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Prezentarea sumar a documentului

cu efect de sera cu 60% . Acest obiectiv
poate fi atins prin:
Dezvoltarea
i
implementarea
combustibililor i a sistemelor de
propulsie sustenabile;
Optimizarea performan ei lan urilor
logistice multimodale, inclusiv prin
utilizarea pe scar mai larg a unor
moduri de transport mai eficiente din
punct de vedere energetic;
Cre terea eficien ei transporturilor i a
utiliz rii infrastructurii cu ajutorul
sistemelor de informa ii
i al
stimulentelor bazate pe pia .
- O re ea primar
eficient
pentru
transportul i c toriile interurbane
- Multimodale.
- Condi ii echitabile la nivel mondial pentru
toriile pe distan e lungi i pentru
transporturile de marf intercontinentale
- Un transport urban i o navet curate
Realizarea
acestei
viziuni
implic
urm toarele:
Crearea unui spa iu unic european al
transporturilor:
prin
dezvoltarea
serviciilor
feroviare,
dezvoltarea
serviciilor
aeriene,
inclusiv
îmbun
irea calit ii i capacit ii
aeroporturilor,
transformarea
în
continuare a spa iului de transport
maritim European, optimizarea pie ei
interne a transportului pe c ile
navigabile interioare, îmbun
irea
sistemului de
transport rutier de
rfuri, crearea cadrului necesar
pentru transportul multimodal de
rfuri
Promovarea unor locuri de munca i a
unor condi ii de munc de calitate
Siguran a Transporturilor
Calitatea i fiabilitatea serviciilor
Strategii
pentru
inovare
i
implementare
Promovarea unui comportament mai
sustenabil
Infrastructuri moderne i o finan are
inteligent
Reprezint documentul politic de referin cu
cea mai mare legitimitate într-o societate
democrat care con ine obiectivele care trebuie
atinse
pentru
asigurarea
moderniz rii
economice, sociale i institu ionale a României,
ca mijloc sustenabil pentru cre terea nivelului de
trai i a calit ii vie ii, în contextul integr rii rii în

Perioada
de
referin

41

Leg tura cu Master Planul
General de Transporturi

asupra
mediului
respectiv
asupra apei, solului, aerului,
popula iei
i
ecosistemelor
naturale.
MPGT propune dezvoltarea
infrastructurii de transport rutier
prin crearea unor coridoare noi
de transport (realizarea de
autostr zi, variante de ocolire,
drumuri expres), reabilitarea
liniilor de cale ferat pentru
atingerea
vitezelor
înalte,
îmbun
irea
naviga iei
pe
Dun re
i
modernizarea
infrastructurii
portuare,
modernizarea aeroporturilor.

20132016

Master Planului General de
Transporturi propune o baz
strategic
i coerent pentru
programarea
investi iilor
în
domeniul transporturilor pe o
perioad de 20 ani.

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
de Guvernul
României)
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Prezentarea sumar a documentului

Perioada
de
referin

Uniunea European .
Programul de guvernare are ca obiectiv general
în domeniul transporturilor
asigurarea
infrastructurii
i serviciilor capabile s
fie
suportul activit ii economice i sociale, pentru
îmbun
irea calit ii vie ii.
Pentru atingerea acestui obiectiv general sunt
necesare m suri generale i ac iuni obligatorii
precum
punctele
intermodale
na ionale,
modernizarea infrastructurii de transport rutier i
feroviar, modernizarea aeroporturilor na ionale,
respectiv a infrastructurii de transport naval,
maritim i fluvial.
Pentru finan area lucr rilor se vor folosi cu
prioritate
fonduri
europene
i
fonduri
extrabugetare.

Planul Strategic
Integrat în
domeniul
transporturilor i
infrastructurii iunie 2009
(Politica
Ministerului
Transporturilor)

40

Politica Ministerului Transporturilor urm re te
alinierea continu a sistemului na ional de
transport la principiile Politicii Comunitare de
Transport
definite
în Cartea Alb
a
transporturilor (cu actualiz rile aferente)
i
cerin ele de dezvoltare durabil a României.
Priorit ile pe termen mediu ale Ministerului
Transporturilor sunt :
- modernizarea
i
dezvoltarea
infrastructurilor de transport (feroviar,
rutier, naval, aerian) de interes european i
na ional, cu prioritate pe coridoarele paneuropene de transport IV, VII i IX care
traverseaz România, cre terea condi iilor
de siguran
i a calit ii serviciilor;
- dezvoltarea i modernizarea mijloacelor i
instala iilor de transport în vederea
îmbun
irii calit ii serviciilor, siguran ei
circula iei, securit ii, calit ii mediului i
asigurarea interoperabilit ii sistemului de
transport;
- înt rirea coeziunii sociale i teritoriale la
nivel na ional i regional prin asigurarea
leg turilor între ora e i cre terea gradului
de accesibilitate a popula iei la transportul
public, inclusiv în zonele cu densitate mic
a popula iei i/sau nuclee dispersate;
- cre terea competitivit ii în sectorul
transporturilor, liberalizarea pie ei interne

Termenii de referin
Transport

ai Caietelui de Sarcini –Asisten

20092013

42

Leg tura cu Master Planul
General de Transporturi

Master Planul General de
Transporturi
va
permite
dezvoltarea instrumentelor de
politic în sectorul transporturilor
necesare promov rii unui sistem
de transport durabil, care s
includ un echilibru corect între
diferite moduri de transport.
Master
Planul
urm re te
ajustarea
i
dezvoltarea
infrastructurii,
precum
i
îmbun
irea
serviciilor
de
transport având în vedere:
extinderea
re elelor
de
transport
ajustarea
i modernizarea
re elei existente
estimarea rolului infrastructurii
în dezvoltarea economiei
cre terea eficien ei sistemului
de transport
Modelul Na ional de Transport
împreun cu MPGT vor constitui
baza de fundamentare pentru
activit ile de planificare din
cadrul sectorului de transport. În
baza acestora se vor prioritiza
investi iile
în
sectorul
transporturilor i se va preg ti i
implementa
Programul
Opera ional de Transport (POST) 2014-202040.

tehnic pentru elaborarea Master Planului General de

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
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Perioada
de
referin

Leg tura cu Master Planul
General de Transporturi

20142020

MPGT
stabile te
priorit ile
pentru finan are pentru sectorul
Transporturi, fiind un document
important pentru aprobarea
Acordului de Parteneriat.
Pentru perioada 2014-2020,
dezvoltarea
proiectelor
din
domeniu transporturilor se va
baza pe MPGT, care are o
viziune
pentru
dezvoltarea
sectorului transport din România
pân în 2030.

de transport;
îmbun
irea
comportamentului
transportului
în
rela ia
cu
mediul
înconjur tor,
diminuarea
impacturilor
globale ale transporturilor (schimb rile
climatice) i reducerea degrad rii calit ii
ambientale în mediul natural i urban.

Acorduri de parteneriat
Acord de
parteneriat
propus de
România pentru
perioada de
programare
2014-2020
(a doua versiune)

Acest document stabile te priorit ile de
finan are din Fondurile Europene Structurale i
de Investi ii pentru a sus ine competitivitatea,
convergen a i cooperarea, pentru a încuraja
dezvoltarea inteligent , bazat
pe cre tere
economic i incluziune social . Indic modul în
care autorit ile române i-au propus s atrag
fonduri europene în perioada 2014-2020
La nivelul Uniunii Europene înc nu au fost
adoptate regulamente care sa stabileasc modul
în care vor fi implementate fondurile europene în
viitoarea perioad de programare.41
Principalele necesit i de dezvoltare prezentate
în acordul de parteneriat pentru sectorul
transporturilor sunt:
Îmbun
irea accesibilit ii României i a
regiunilor i conectivit ii acestora cu pie ele,
reducându-se astfel semnificativ obstacolele
în calea dezvolt rii i diversific rii lor, în
contextul MPGT;
Îmbun
irea sustenabilit ii sistemului mixt
de transport din România i atractivit ii
alternativelor la transportul rutier;
Îmbun
irea i modernizarea transportului
urban, inându-se cont de decongestionarea
aglomera iilor urbane.
Principalelor provoc ri de dezvoltare pentru
infrastructura de transport
au condus la
selectarea unor obiectivelor tematice.
Obiectivul tematic în domeniul transporturilor
propus prin acordul de parteneriat este
„Promovarea unor sisteme de transport durabile
i
eliminarea
blocajelor
din
cadrul
infrastructurilor
re elelor
majore”.
Pentru
îndeplinirea acestui obiectiv se vor avea ca
priorit i propuse pentru finan are urm toarele:
Dezvoltarea infrastructurii rutiere din cadrul
re elei TEN-T;

41

Master Planul General de
Transport este conceput pentru
a oferi o strategie clar de
dezvoltare a sectorului de
transport din România pentru
urm torii ani. Prin investi iile
propuse de MPGT se are în
vedere ob inerea urm toarelor
rezultate:
reducerea impactului asupra
mediului
datorat
sectorul
transporturilor;
îmbun
irea siguran ei în
trafic i reducerea num rului
de accidente
rutiere
i
feroviare;
scurtarea duratei c toriei pe
rutele feroviare i rutiere;
asigurarea
unei
bune
conectivit i între regiuni,
precum i cu rile vecine;
îmbun
irea
infrastructurii
de transport
i cre terea
eficien ei transportului;
dezvoltarea
transportului
intermodal de marf
Atât obiectivele Master Planului,
cât i proiectele constituente,

http://www.ziare.com/fonduri/fonduri-europene/documentul-care-ne-va-putea-aduce-banii-europeni-pentru-20142020-trimis-la-bruxelles-1262146
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Perioada
de
referin

Leg tura cu Master Planul
General de Transporturi

trebuie s
respecte anumite
criterii de evaluare. Pentru
stabilirea proiectelor care fac
parte
din
scenariile
de
dezvoltare „Do something”, „Do
something Policy”, „Core TEN-T”
s-au utilizat trei criterii de
evaluare la nivel nalt, i anume
Economic, de Mediu i Politici
(inclusiv Finan are).

Dezvoltarea infrastructurii feroviare din cadrul
re elei centrale TEN-T, în special prin
finalizarea coridoarelor TEN-T;
Sprijinirea dezvolt rii unui sistem de transport
durabil prin îmbun
irea siguran ei în trafic
în cadrul re elei TEN-T pentru toate modurile
de transport;
Cre terea mobilit ii urbane i a serviciilor
pentru pasageri prin dezvoltarea transportului
urban în Regiunea Bucure ti-Ilfov, cu accent
asupra metroului;
Modernizarea i dezvoltarea transportului
intermodal în vederea fluidiz rii traficului de
rfuri care tranziteaz România, precum i a
reducerii emisiilor de carbon în zonele urbane;
Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii
fluviale pe Dun re i pe canalele navigabile în
vederea promov rii unui sistem de transport
ecologic;
Dezvoltarea
mobilit ii
regionale
prin
modernizarea transportului feroviar, inclusiv
prin investi ii în infrastructur
i achizi ii de
material rulant;
Dezvoltarea aeroporturilor acolo unde se
justific , în vederea îmbun
irii conectivit ii
i pentru sprijinirea mobilit ii regionale;
Îmbun
irea infrastructurii vamale, cre terea
accesibilit ii zonelor urbane localizate în
vecin tatea re elei TEN-T prin construirea i
modernizarea leg turilor secundare i ter iare
la re ea, inclusiv pasarele, în vederea
elimin rii blocajelor i a fluidiz rii traficului;
Reabilitarea
i reînnoirea sistemelor de
transport urban într-o manier integrat
i
sustenabil , ceea ce va contribui la
îmbun
irea calit ii aerului;
Dezvoltarea
i modernizarea drumurilor
jude ene i comunale în vederea cre rii de
oportunit i, conform priorit ilor stabilite în
planurile de dezvoltare regional .
Totodat în acordul de parteneriat se precizeaz
acest obiectiv tematic trebuie s fie în
sinergie cu priorit ile propuse pentru obiectivele
de reducere a emisiilor de carbon i adaptarea
la schimb rile climatice, respectiv: obiectivul
tematic OT7 - „Sprijinirea tranzi iei c tre o
economie cu emisii sc zute de carbon în toate
sectoarele”
i
obiectivul
tematic
OT5
„Promovarea adapt rii la schimb rile climatice, a
prevenirii i a gestion rii riscurilor”.
Programe europene i na ionale
Programul de
Programul de ac iune NAIADES I al Comisiei

44

2014-

Este necesar ca România s se

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
ac iune european
integrat pentru
transportul pe c i
navigabile
interioare
NAIADES I i II

Programul
Opera ional
Sectorial
Transport 2007 –
2013 (revizia 2 –
aprilie 2013)
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Prezentarea sumar a documentului

Perioada
de
referin

Leg tura cu Master Planul
General de Transporturi

adoptat în 2006 viza promovarea avantajelor
transportului pe c i navigabile interioare i
abordarea mai multor obstacole care ar putea
împiedica utilizarea acestui mod de transport la
întregul s u poten ial. O parte dintre m surile
propuse prin programul NAIADES au fost puse
în aplicare cu sprijinul unor instrumente de
finan are precum TEN-T, Marco Polo, Leonardo
Da Vinci, IPA i Al aptelea program cadru.
Obiectivul NAIADES II este crearea condi iilor
necesare pentru ca transportul pe c ile
navigabile interne s devin un mod de transport
de bun calitate: bine gestionat, eficient, sigur,
integrat în lan ul intermodal, cu locuri de munc
de bun calitate, ocupate de lucr tori califica i i
respectând standarde de mediu ridicate. De
asemenea trebuie sa se asigure îndeplinirea
obiectivele stabilite în Cartea alb
privind
transporturile în UE referitoare la reorientarea
transportului de marf spre transportul pe calea
ferat
i pe ap
i la reducerea emisiilor
generate de transportul pe c ile navigabile
interioare.
Este un instrument elaborat pe baza obiectivelor
Cadrului Strategic Na ional de Referin ,
stabilind priorit ile obiectivelor
i alocarea
fondurilor pentru dezvoltarea sectorului de
transporturi din România. Obiectivele POST
sunt:
Promovarea în România a transporturilor
interna ionale i de tranzit pentru persoane i
rfuri, asigurând conexiuni eficiente pentru
Portul Constan a, precum i transportul de
tranzit dintre Uniunea European c tre sud,
prin modernizarea i dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T, aplicând m surile necesare
pentru protec ia mediului.
Promovarea
transportului
eficient
al
persoanelor i m rfurilor între regiunile din
România, precum i transferul din zonele mai
îndep rtate c tre axele prioritare de transport
prin modernizarea i dezvoltarea re elelor
TEN-T i na ionale, conform principiilor de
dezvoltare durabil .
Promovarea dezvolt rii unui sistem de
transport echilibrat pe moduri, bazat pe
avantajul competitiv al fiec rui mod de
transport,
încurajând
dezvoltarea
transportului feroviar, naval i intermodal
Sprijinirea
dezvolt rii
durabile
a
transporturilor prin minimizarea efectelor
adverse ale activit ii de transport asupra
mediului i prin cre terea siguran ei traficului
ias
ii publice.

2020

alinieze la standardele Uniunii
Europene iar sistemului na ional
de transport trebuie s
se
conformeze cerin elor Politicii
Comunitare
de
Transport
definite în Cartea Alba a
transporturilor (cu actualiz rile
aferente)
În cadrul Master
Planului
General de Transporturi au fost
evaluate o serie de proiecte care
pot crea condi iile optime pentru
naviga ie (de exemplu: proiecte
care
implica
modernizarea
porturilor
i dotarea cu
instala ii/echipamente specifice)
care pot facilita cre terea
ponderii acestui sector în totalul
transporturilor i a face acest
sector de transport competitiv.

20072013

Master Planul General de
Transport
reprezint
o
continuitate
la
politica
i
obiectivele
propuse
prin
Programul Opera ional Sectorial
Transport 2007 – 2013.
Master Planul General de
Transporturi are ca obiectiv
specific
dezvoltarea
instrumentelor de politic de
transport necesare pentru a
promova
dezvoltarea
unui
sistem de transport na ional
durabil, echilibrat între modurile
de transport, care s stea la
baza preg tirii POS Transport
pentru perioada 2014 – 2020,,
precum i a altor decizii privind
planificarea optim a investi iilor
în infrastructura de transport.
Master Planul General de
Transporturi propune o serie de
proiecte
i politici care s
permit utilizarea mai eficient a
resurselor financiare în sectorul
transporturilor, s contribuie la
dezvoltarea
economic
a
României într-un mod durabil, s
asigure conexiunea mai bun cu
rile vecine i realizarea unui

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
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Perioada
de
referin

Realizarea acestor obiective are
la baz
urm toarele ac iuni:
- Modernizarea
i dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T în scopul dezvolt rii unui
sistem de transport durabil i integr rii
acestuia cu re elele de transport ale UE
- Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii
de transport na ionale în scopul dezvolt rii
unui sistem na ional durabil de transport
- Modernizarea sectorului de transport în
scopul îmbun
irii protec iei mediului i
ii umane i siguran ei pasagerilor.

Programul
strategic de
dezvoltare a
infrastructurii
aeroportuare la
Aeroportul
Interna ional
Bucure ti
Otopeni (19992015) - Legea nr.
220/2002 (MOf.
nr. 288/
29.04.2002)
privind
aprobarea OG nr.
64/1999 (MOf. nr.
405/26.08.1999).
Programul
strategic
de
dezvoltare
a
infrastructurii
aeroportuare la
SN
Aeroportul
Interna ional
Constan a SA pe
perioada 20022015 - HG
nr.
623/2002 (MOf.
nr.
458/27.06.2002)
Programul
strategic
de
dezvoltare
a
infrastructurii
aeroportuare la
SN
Aeroportul
Interna ional
Timi oara SA pe
perioada 2002-
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Leg tura cu Master Planul
General de Transporturi

sistem de transport durabil
(sustenabil).
Implementarea MPGT va avea
un
impact
pozitiv
asupra
economiei României din punct
de vedere al s
ii popula iei
i protec iei mediului contribuind
la diminuarea impactului asupra
aerului i impactului generat de
zgomot
prin
îmbun
irea
infrastructurii
de
transport
(pentru moduri de transport mai
pu in poluante, cum ar fi cel
feroviar i naval).

Compania Na ional "Aeroportul Interna ional
Bucure ti-Otopeni" - S.A. este titularul
programului strategic care include lucr rile de
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare pentru
perioada 1999-2015.
Pentru perioada 2015 se propune Dezvoltarea
infrastructurii aeroportuare necesare prelucr rii
traficului de m rfuri i po
prin realizarea unei
platforme multimodale cargo i realizarea unui
parc tehnologic "high tech" pentru dezvoltarea
activit ilor conexe transportului aerian.

20022015

Societatea Na ional "Aeroportul Interna ional
Constan a" - S.A. este titularul Programului
strategic care include lucr rile de dezvoltare a
infrastructurii aeroportuare pentru perioada
1999-2015. Pentru perioada 2015 programul
propune
investi ii
de
natura
dot rilor
independente, investi ii în obiective noi:
Aerogar pentru curse interne, Terminal cargo
(cu echipamente).

20022015

Societatea Na ional "Aeroportul Interna ional
Timi oara" - S.A. este titularul Programului
strategic care, pentru perioada 2015, propune
investi ii de natura dot rilor independente,
investi ii în obiective noi, achizi ii de
echipamente aeroportuare.

20022015

În dezvoltarea economic a rii
este foarte important existen a
unei infrastructuri de transport
eficient
i de înalt calitate.
Pentru România este esen ial
transportul direct între regiuni,
iar transportul aerian este cea
mai bun modalitate de a facilita
acest lucru.
Plecând de la propunerile
programelor
strategice
de
dezvoltare
ale
Aeroportului
Interna ional
Bucure ti,
Aeroportului
Interna ional
Constan a,
Aeroportului
Interna ional Timi oara, MPGT
propune urm toarele investi ii:
- Aeroportul
Interna ional
Bucure ti lucr ri de
reabilitare i modernizare a
unor c i de rulare;
- Aeroportul
Interna ional
Constan a" - construirea unui
terminal de pasageri i a
facilit ilor
adi ionale,
îmbun
irea sistemului de
semnalizare luminoas ;
- Aeroportul
Interna ional
Timi oara – construirea unui
terminal intermodal.

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
2015 - HG
nr.
60/2003 (MOf. nr.
76/06.02.2003)
pentru
modificarea HG
615/2002 (MOf.
488/08.07.2002)
Planuri na ionale
Legea 363/2006 Planul
l
de
Amenajare
a
Teritoriului
Na ional (PATN)
– Sec iunea 1
Re ele
de
Transport Re ele
cheie
de
transport feroviar
i rutier
LEGE nr. 203 din
16 mai 2003
privind
realizarea,
dezvoltarea
i
modernizarea
re elei
de
transport
de
interes na ional i
European
(republicat )
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i regionale
Cuprinde direc iile de dezvoltare a re elelor de
i feroviare, rutiere, c i navigabile interioare i
porturi, re eaua de aeroporturi i re eaua de
transport combinat.
Lucr rile care fac obiectul acestei legi sunt de
interes na ional i constituie cauz de utilitate
public .

Legea aproba liniile directoare pentru realizarea,
dezvoltarea i modernizarea re elei de transport
de interes na ional i European
Liniile directoare au ca scop stabilirea
obiectivelor, a priorit ilor i a principalelor c i de
ac iune avute în vedere pentru realizarea re elei
pe întregul teritoriu al României. Prin aceste linii
directoare se identific proiectele prioritare care
trebuie s contribuie la dezvoltarea re elei în
context na ional i european.
Realizarea proiectelor prioritare are ca scop:
a)asigurarea
coeziunii,
interconect rii
i
interoperabilit ii în cadrul re elei na ionale;
b)accesul la aceast re ea;
c)asigurarea
accesului
interconect rii
i
interoperabilit ii re elei na ionale la re eaua
transeuropean de transport.
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Master Planul General de
Transporturi
ine cont de
direc iile
de
dezvoltare
a
re elelor de transport aprobate
prin Legea 363/2006
i de
direc iile de dezvoltare ale re elei
CORE TEN-T.

20032015

Master Planul General de
Transporturi propune o list de
investi ii prioritare selectate dup
anumite criterii specifice inând
cont i de prevederile Legii
203/2003
(lista
proiectelor
nerealizate pân în prezent).

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
Plan na ional de
ac iune
în
domeniul
eficien ei
energetice
(PNAEE)
–
elaborat în 2007,
în
curs
de
revizuire
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Leg tura cu Master Planul
General de Transporturi

Acest plan stabile te intele na ionale privind
ponderea energiei din surse regenerabile
consumat în transporturi, energie electric ,
înc lzire i r cire în anul 2020, inând seama de
efectele m surilor altor politici privind eficien a
energetic asupra consumului final de energie i
surile care trebuie adoptate pentru atingerea
respectivelor obiective na ionale globale.
În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din
Directiva 2009/28/CE, statele membre trebuie s
i stabileasc obiectivele privind ponderea de
energie din surse regenerabile pentru 2020 în
urm toarele sectoare:
- înc lzire i r cire;
- energie electric ;
- transport

20072012

MPGT se axeaz predominant
pe investi ii pentru îmbun
irea
infrastructurii de transport i nu
propune restric ii în privin a
utiliz rii unui tip de combustibil
sau a tipurilor de mijloace de
transport
folosite.
Îns
dezvoltarea infrastructurii de
transport i crearea unor puncte
de alimentare pentru astfel de
combustibil
poate
facilita
introducerea acestora pe pia
i
încurajarea folosirii acestora.
Folosirea combustibililor bio
trebuie s in cont de o serie de
fundamente:
-Standardizarea combustibililor
ce pot fi utiliza i (informa ii
privind caracteristicile pe care
trebuie s le îndeplineasc )
-Utilizarea
infrastructurii
disponibile sau necesitatea
unor investi ii
-Disponibilitatea mijloacelor de
transport care pot utiliza ace ti
combustibili
-Disponibilitatea utiliz rii pe arie
larg
(pe zone: local sau
regional;
pentru
toate
sectoarele de transport: rutier,
aerian, naval, feroviar).
MPGT
i
propune
s
promoveze acele proiecte de
investi ii n sectorul transporturi
care s reduc efectele negative
asupra mediului: emisiile de
gaze cu efect de ser , poluarea
fonic n zonele urbane i pe
rutele cu circula ie intens
inclusiv poluarea apei i solului
datorat surselor difuze.

Se încurajeaz
utilizarea de combustibili
proveni i
din
surse
regenerabile
sau
biocarburan i din de euri, reziduuri, materie
celulozic
nealimentar
i
materie
lignocelulozic .

Planul de
Management
aferent Por iunii
Na ionale a
Bazinului
Hidrografic
Interna ional al
Fluviului Dun rea
Sinteza planurilor
de management
la nivel de
bazine/ spa ii
Hidrografice
aprobat prin HG
80/2011
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Conform art. 13 al Directivei Cadru a Apei,
statele membre trebuie s realizeze un plan de
management pentru fiecare district hidrografic,
iar dac
sunt localizate într-un district
interna ional, trebuie s asigure coordonarea
pentru producerea unui singur plan de
management. România, fiind localizat
în
bazinul Dun rii, contribuie la elaborarea Planului
de Management al Districtului Hidrografic al
Dun rii.
Planul Na ional de Management al Apelor din
România reprezint sinteza celor 11 Planuri de
Management elaborate la nivelul bazinelor/
spa iilor hidrografice.
Planului Na ional de Management aferent
por iunii na ionale a Bazinului Interna ional al
Fluviului Dun rea are ca scop protec ia
resurselor de ap pe termen lung, utilizarea i
gospod rirea echilibrat i durabil a resurselor
de ap , precum i protec ia ecosistemelor
acvatice.
Obiectiv general al planului se refer
la
atingerea „st rii bune/poten ialului bun” (atât

20092015

Naviga ia reprezint o presiune
semnificativ
pentru Dun re
care
poate
conduce
la
modificarea morfologiei albiei i
producerea polu rii accidentale
a apelor.
Trebuie avut n vedere c
investi iile
propuse
pentru
transportul maritim/ fluvial pot
conduce la deteriorarea st rii
corpurilor
de
ap .
Sunt

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
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subterane.
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i
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necesare
suri pentru
preveni
deteriorarea
continuare a st rii apei.

a
în

Investi iile propuse prin MPGT
trebuie s
aib efecte minime
asupra mediului în general i
asupra corpurilor de ap ,
folosin elor/
activit ilor
men ionate în Directiva Cadru a
Apei.

Planul
de
Dezvoltare
Regionale
a
Regiunii
SudMuntenia 20142020 (versiunea
consultativ
februarie 2014)

Planul de Dezvoltare Regional (PDR) reflect
politicile de dezvoltare n concordan
cu
poten ialul i nevoile specifice la nivel de
regiune, reprezint
baza strategic
pentru
fundamentarea programelor de finan are pentru
perioada de programare 2014-2020.
Pentru dezvoltarea infrastructurii de transport
cuprinde urm toarele propuneri i m suri:
Prioritatea
1.
Dezvoltarea
Durabil
a
Infrastructurii Locale i Regionale
OBIECTIV
- Cre terea atractivit ii
i accesibilit ii
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea
mobilit ii
i conectivit ii popula iei,
bunurilor i serviciilor conexe în vederea
promov rii dezvolt rii durabile
sura 1.1. Dezvoltarea
i modernizarea
infrastructurii de transport
Ac iuni indicative
- Dezvoltarea, modernizarea i reabilitarea
infrastructurii rutiere prin investi ii care
vizeaz stimularea mobilit ii regionale i
conectarea
cu
regiunile
învecinate,
durabilitatea, reducerea emisiilor de gaze
cu efect de ser (cu prec dere: drumurile
care asigur conectivitatea la re eaua
trans-European de transport - TEN-T,
drumurile ce asigur conexiunea între
jude e, oselele de centur , drumurile
regionale noi, modernizarea str zilor

20142020

MPGT acoper perioada de timp
2014-2030, de aceea se vor
avea în vedere toate modific rile
i m surile care apar o dat cu
revizuirea
Planurilor
de
Management
ale
Bazinelor
Hidrografice (Conform Directivei
Cadru a Apei 2000/60/CE
acestea se revizuiesc la fiecare
6 ani).
MPGT stabile te obiectivele i
propune lista de proiecte
prioritare pentru sectorul de
transporturi la nivel na ional.
Planurile
de
Dezvoltare
Regional
(PDR) reprezint
principalele
documente
de
planificare i programare la nivel
regional.
Strategiile
de
Dezvoltare Regional
vor fi
înso ite de liste cu proiecte
majore prioritare propuse pentru
implementare.
Elaborarea PDR 2014-2020 s-a
realizat
în
corelare
cu
propunerile de regulamente ale
Comisiei Europene, în special cu
priorit ile de investi ii din
Propunerea de Regulament al
Parlamentului European i al
Consiliului privind dispozi iile
specifice, aplicabile Fondului
european
de
dezvoltare
regional i obiectivului referitor
la investi iile pentru cre terea
economic i ocuparea for ei de
munc
i de abrogare a
Regulamentului
(CE)
nr.
1080/2006.

AECOM
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Planul
de
Dezvoltare
Regional
al
Regiunii Centru
(versiunea
consultativ )

urbane, realizarea de piste biciclete);
Dezvoltarea, modernizarea i reabilitarea
infrastructurii
unui
sistem
feroviar
interoperabil, modern i de înalt calitate;
Dezvoltarea, modernizarea i reabilitarea
infrastructurii navale;
Investi ii privind siguran a i eficientizarea
transportului;
Investi ii pentru modernizarea transportului
public rutier, feroviar i naval de m rfuri i
tori;
Investi ii pentru promovarea sistemelor de
transport durabile, eficiente i ecologice;
Creare de centre multimodale de transport
(Pite ti, Giurgiu, Ploie ti, Titu);
Investi ii pentru crearea, dezvoltarea i
modernizarea transportului pe cablu.

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru
reprezint principalul document de planificare i
programare elaborat la nivel regional i asumat
de c tre factorii de decizie din Regiunea Centru.
PDR î i propune s r spund nevoii de a avea
la dispozi ie un document - cadru la nivel
regional prin care se stabile te viziunea de
dezvoltare, obiectivul global
i obiectivele
specifice de atins la finalul perioadei de
programare, propunând direc iile de ac iune i
surile necesare pentru atingerea obiectivelor.
Transportul din Regiunea Centru va trebui s
beneficieze pân
în anul 2020 de o
infrastructur modern , capabil s preia un
trafic în cre tere rapid , s asigure premisele
pentru dezvoltarea economic
i social a
tuturor zonelor regiunii i s contribuie la
diminuarea efectelor negative ale transportului
asupra mediului înconjur tor. Printre propunerile
de investi ii pentru sectorul transporturi se
num : reabilitarea drumurilor na ionale,
îmbun
irea condi iilor de transport pe
drumurile jude ene, construirea de centuri
ocolitoare pentru ora ele mari traversate de
drumuri europene sau de drumuri na ionale
principale, precum i extinderea celor actuale,
construirea aeroportului interna ional din jude ul
Bra ov, punerea bazelor transportului intermodal
în Regiunea Centru prin realizarea.

Planul
Dezvoltare
Regional
Regiunii

de
al

Perioada
de
referin

Planul de Dezvoltare al Regiunii Bucure ti-Ilfov
propune ca obiectiv strategic pentru sectorul
transporturi - Dezvoltarea urban
i rural
durabil , iar ca obiective specifice pentru
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Proiecte propuse de MPGT vor fi
proiecte
prioritare
pentru
dezvoltarea infrastructurii de
transport în propunerile PDR.

MPGT propune proiecte care vin
sprijine
dezvoltarea,
modernizarea
i reabilitarea
infrastructurii
de
transport
feroviar,
dezvoltarea
i
modernizarea infrastructurii de
transport naval, aerian, rutier i
intermodal.

20142020

Din punct de vedere al localiz rii
majoritatea lucr rilor noi de
infrastructur
de
transport
(autostr zi, drumuri expres,
variante de ocolire) incluse n
scenariile
de
dezvoltare
(ES/EES i CTT) sunt propuse
în regiunile de dezvoltare din
sudul, sud-vestul i nord-estul
rii.

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
Bucure ti-Ilfov
(versiunea iunie
2014)
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sectorul transporturi – 4. promovarea sistemelor
de transport durabile i reducerea blocajelor din
cadrul re elelor de transport.
Teme prioritare:
4.1.Promovarea transportului prietenos cu
mediul
4.2. Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii
de transport în special în zonele urbane
4.3. Sprijinirea transportului naval
Ac iuni cheie:
4.1.1. Dezvoltarea sistemelor de transport public
4.1.2. Promovarea unor forme de transport
alternativ
4.1.3. Modernizarea re elei de cale ferat
4.1.4. M suri de implementare a planurilor de
transport durabile
4.2.1. Îmbun
irea infrastructurii de transport
rutier
4.2.2. Dezvoltarea de sisteme de transport
intermodale regionale
4.3.1. Amenajarea infrastructurii de naviga ie

Planul de
Dezvoltare
Regional al
Regiunii Sud-Est
pentru 20142020 (versiunea
consultativ )

Nevoile de dezvoltare descrise în PDR Sud-Est
vor fi analizate la nivel na ional în etapa de
elaborare a programelor opera ionale pentru
perioada de programare 2014-2020
Printre axele prioritare stabilite pentru Regiunea
Sud-Est se num
i:
Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de
transport la nivel regional
Obiectivul specific al acestei priorit i este
urm torul: Îmbun
irea accesibilit ii, mobilit ii
i conectivit ii în regiune, prin crearea unui
sistem multimodal de transporturi bazat pe
principiile durabilit ii, inov rii i securit ii,
capabil s asigure leg turi rapide i eficiente cu
pie ele interna ionale, valorificând pozi ia geostrategic
deosebit
a regiunii, cu accent
deosebit pentru racordarea optim a regiunii la
sistemele teritoriale învecinate pentru fluidizarea
maxim a circula iei bunurilor, persoanelor i
informa iilor, asigurând un standard european al
infrastructurilor.
Domeniu
de
interven ie
1:
Construc ia/reabilitarea infrastructurii de
transport
Opera iuni orientative/ Activit i:
Construc ia,
reabilitarea,
modernizarea
infrastructurii de drumuri na ionale, jude ene,
locale care fac leg tura cu re eaua TEN-T i
nodurile multimodale;
- Construc ia, modernizarea
oselelor de

20142020
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centur / drumuri de ocolire pentru eliminarea
blocajelor rutiere;
- Construc ia, reabilitarea i consolidarea re elei
de poduri i pode e pe re eaua de drumuri
jude ene;
- Extinderea, modernizarea i dezvoltarea altor
noduri de transport multimodale;
- Stimularea mobilit ii regionale prin conectarea
leg turilor rutiere la re elele de transport paneuropean;
- Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru
traversarea Dun rii pe cale rutier i feroviar i
conectarea polilor urbani/ metropolitani la
structurile multi-modale de transport;
- Dezvoltarea/ îmbun
irea transportului cu
emisii sc zute de dioxid de carbon
i
promovarea unei mobilit i locale i regionale;
- Îmbun
irea condi iilor de trecere a grani elor
în special a celor externe cu Republica Moldova
i cu Ucraina i Bulgaria;
- Asigurarea accesibilit ii în zonele rurale/
montane, pentru a îmbun
i condi iile de via
în mediul rural i de munte i pentru a sus ine
activit ile economice (inclusiv
activit ile
turistice) în acele zonele;
- Îmbun
irea infrastructurii la Marea Neagr ,
grani a de Sud-Est a Europei;
- Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare;
Domeniu de interven ie 2: Dezvoltarea
transportului maritim/ fluvial inclusiv pe
distan e scurte, atât pentru m rfuri, cât i
pentru pasageri
Opera iuni orientative/ Activit i:
- Dezvoltarea porturilor în scopul integr rii lor în
fluxurile logistice de m rfuri i pasageri, inclusiv
prin promovarea cooper rii interna ionale;
Dezvoltarea
porturilor
ca
terminale
(multimodale/ intermodale) de acces la
platformele logistice
i/ sau la parcurile
industriale.
Planul de
Dezvoltare
Regional al
Regiunii Nord-Est
pentru 20142020 (versiunea
iunie 2014)

Planul de Dezvoltare Regional al Regiunii
Nord-Est propune pentru sectorul transporturi:
Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, având
ca obiectiv specific:
Cre terea accesibilit ii, conectivit ii
i
mobilit ii prin realizarea de investi ii n
infrastructura de transport.
Se au n vedere urm toarele m suri:
Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii
aeroportuare, modernizarea
i dezvoltarea
infrastructurii
feroviare,
modernizarea
i
dezvoltarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea
sistemului de transport urban durabil.

20142020
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Planul de
Dezvoltare
Regional al
Regiunii Vest
pentru 20142020

Strategia de Dezvoltare Regional a Regiunii
Vest are printre obiectivele sale specifice i un
obiectiv
specific
sectorului
transporturi,
respectiv: „Cre terea conectivit ii i mobilit ii n
i din regiune, indiferent c vorbim despre
transport rutier, feroviar, aerian sau naval.
Identificarea
i
dezvoltarea
punctelor
multimodale de transport poate contribui la
cre terea competitivit ii regionale. La nivel
intern, trebuie ncurajat folosirea transportului
public n comun n detrimentul ma inii proprii,
precum i a mijloacelor alternative de transport.
Planul de Dezvoltare Regional al Regiunii
Nord-Vest propune ca m sur pentru sectorul
transporturi: Sus inerea activit ii de reabilitare,
modernizare i dezvoltare a infrastructurii de
comunica ie i telecomunica ie în mediul rural.
sur urm re te modernizarea c ilor rurale i
feroviare care asigur accesul c tre zonele
rurale periferice. Totodat m sura va urm ri s
sus in
alte programe complementare de
dezvoltare ale institu iilor centrale i regiile
na ionale responsabile.

20142020

Planul pentru Dezvoltare Regional Sud Vest
Oltenia 2014-2020 reprezint documentul ce
ofer
o baz
strategic
esen ial
pentru
implementarea proiectelor la nivel regional,
indiferent de sursa de finan are a acestora
(buget de stat, buget local, fonduri europene,
fonduri private, etc.
Printre priorit ile propuse pentru finan are în
cadrul celor ase axe prioritare se num
i P2
- Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii
regionale. Aceasta ax de prioritate urm re te n
primul rând faptul c o infrastructur mai bun
de transport contribuie la o fluidizare a traficului,
drumurile de ocolire reducând nivelul polu rii din
interiorul ora elor. De asemenea, achizi ionarea
mijloacelor de transport ecologice, protejarea i
amenajarea zonelor verzi au acela i efect, acela
de reducere a polu rii din ora e. Ac iunile din
cadrul Domeniului Reabilitarea zonelor urbane
sprijin dezvoltarea unor spa ii curate i estetice,
reabilitarea cl dirilor abandonate i reduce riscul
apari iei de focare de infec ie în interiorul
ora elor

20142020

Planul de
Dezvoltare
Regional al
Regiunii NordVest pentru
2014-2020
(versiunea iunie
2014)

Planul de
Dezvoltare
Regional al
Regiunii SudVest pentru
2014-2020
(versiunea
consultativa
2014)
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20142020

Planul de Dezvoltare Regional
al Regiunii Sud-Vest include n
lista de proiecte prioritare i
proiectele propuse prin MPGT
(Autostrada
Craiova-Pite ti,
Drumul Expres Lugoj-Craiova,
Drumul Expres Sibiu Pite ti,
Variantele
de
ocolire
Sighi oara, Filia i, Râmnicul
Vâlcea)

AECOM
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/ Programul
relevant pentru
Master Planul
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Transporturi
Planurile de
mobilitate urban
(în curs de
elaborare)
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Plan
de
mobilitate
urban
reprezint
instrumentul de planificare strategic teritorial
prin care sunt corelate dezvoltarea teritorial a
localit ilor din
Zona periurban /metropolitan cu nevoile de
mobilitate i transport al persoanelor, bunurilor i
rfurilor
Planurile de mobilitate urban sunt propuse a fi
realizate pentru mari le centre urbane: Ia i,
Constan a, Ploie ti, Craiova, Timi oara, ClujNapoca i Bra ov, inclusiv Bucure ti)
Strategii europene i na ionale
Strategia Europa Strategia Europa 2020 propune trei priorit i
2020 - O
care se sus in reciproc:
strategie
– cre tere inteligent : dezvoltarea unei economii
european
bazate pe cunoa tere i inovare;
pentru o cre tere – cre tere durabil : promovarea unei economii
inteligent ,
mai eficiente din punctul de vedere al utiliz rii
ecologic i
resurselor, mai ecologice i mai competitive;
favorabil
– cre tere favorabil incluziunii: promovarea
incluziunii
unei economii cu o rat ridicat a ocup rii for ei
de munc , care s asigure coeziunea social i
teritorial .

Strategia Uniunii
Europene pentru
Regiunea Dun rii

Pentru a se asigura c fiecare stat membru va
adapta strategia Europa 2020 la situa ia sa
specific , Comisia propune ca aceste obiective
ale UE s fie transpuse în obiective i traiectorii.
România propune pentru Sectorul Energie i
transporturi urm toarele:
Plecând de la situa ia actual i anume
România înregistreaz
un grad
sc zut de competitivitate i eficien în
sectorul energetic
i în cel al
transporturilor, se consider c este
necesar
asigurarea
liberaliz rii
pre urilor la gaze
i electricitate,
consolidarea
guvernamental
a
întreprinderilor de stat i a organismelor
de
reglementare
i
finalizarea
conexiunilor transfrontaliere.
În ceea ce prive te infrastructura pentru
conexiunile de band larg , în prezent ea este
cea mai slab dezvoltat din UE, aspect care ar
trebui remediat. În sectorul transporturilor este
nevoie de un plan amplu pe termen lung.
Aceast strategie a fost elaborat de c tre
Comisia European
(CE) prin intermediul
Direc iei Generale pentru Politici Regionale
(REGIO).
Strategia
se
axeaz
pe:
interconectivitatea
regiunii
Dun rea
(îmbun
irea infrastructurii de transport,
încurajarea energiilor durabile, promovarea
culturii i a turismului), protec ia mediului
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20142020

Planurile de mobilitate urban
vor folosi ca date de intrare
pentru
analiza
transportului
urban rezultatele ob inute din
Modelul Na ional de Transport
dezvoltat pentru Master Planul
General de Transport.

2020

MPGT
cuprinde
strategia
României
pentru
sectorul
transporturilor pe termen scurt,
mediu
i lung
i include
dezvoltarea de proiecte integrate
de transport care pot fi propuse
spre finan are în cadrul viitoarei
etape de finan are 2014-2020.
Prin propunerile sale în sectorul
transporturilor,
MPGT
va
contribui la o dezvoltarea
economic eficient i durabil a
României, crearea unor sisteme
de transport care respect
mediul i cu emisii sc zute de
gaze cu efect de ser ,
asigurarea
mobilit ii
i
îmbun
irea conexiunilor dintre
diferitele sectoare de transport.

20102020

Master Planul General de
Transporturi propune o serie de
investi ii pentru îmbun
irea
ilor navigabile pe Dun re în
sectorul
românesc,
modernizarea
infrastructurii
portuare,
dezvoltarea
transportului
intermodal
de

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi

Strategia pentru
mediul marin
(Directiva
2008/56/CE a
Parlamentului
European i a
Consiliului din
17 iunie 2008 de
instituire a unui
cadru de ac iune
comunitar în
domeniul politicii
privind mediul
marin)

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu
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(atingerea obiectivelor de mediu prev zute în
planul de management al Dun rii, reducerea
polu rii cu nutrien i, implementarea planurilor de
protec ie
împotriva
inunda iilor,
protec ia
împotriva riscului de inunda ii, reducerea zonelor
afectate de eroziune i protec ia biodiversit ii),
consolidarea regiunii Dun rea (cooperarea
institu ional , securitatea), cre terea prosperit ii
în regiunea Dun rea (dezvoltarea socioeconomic , cercetarea, cre terea num rului de
locuri de munc , îmbun
irea nivelului de
educa ie).
Obiectivele acestei strategii în ceea ce prive te
sectorul transporturilor sunt:
- cre terea cu 20% fa
de anul 2010 a
transportului de marf pe fluviu, pân în
2020;
- înl turarea blocajelor existente în calea
naviga iei pe fluviu, pân în anul 2052,
pentru a putea utiliza nave de tip VIb pe
toat durata anului;
- timpi de c torie îmbun
i pentru
conexiuni feroviare competitive între
ora ele importante;
- implementarea celor 4 Coridoare de
transport feroviar de marf care str bat
regiunea Dun rii, astfel cum a fost
planificat, în termen de 3 sau 5 ani;
- dezvoltarea, pân în anul 2020, a unor
terminale multimodale eficiente în porturile
de pe Dun re pentru a conecta c ile
navigabile interioare cu cele de transport
rutier i feroviar.
Directiva cadru – Strategia pentru mediul marin
stabile te principiile comune pe baza c rora
statele membre trebuie s î i elaboreze propriile
strategii în colaborare cu celelalte state membre
i cu rile ter e pentru a atinge o stare ecologic
bun a apelor marine care sunt de resortul lor i
care vizeaz asigurarea protec iei i refacerii
ecosistemelor marine europene, precum i
sustenabilitatea
ecologic
a
activit ilor
economice legate de mediul marin.

Perioada
de
referin
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marf .

20082020

Naviga ia,
manevrele
de
înc rcare, polu rile accidentale
se afl printre impacturile i
presiunile care pot cauza
diverse daune fizice mediului
marin.
MPGT propune dezvoltarea
porturilor maritime (cum ar fi de
exemplu Portul Constan a).
Trebuie avut în vedere faptul c
investi iile
propuse
pentru
transportul maritim/ fluvial pot
conduce la deteriorarea st rii
corpurilor de ap . De aceea în
propunerile de dezvoltare ale
infrastructurii de transporturi
trebuie s se ia toate m surile
necesare pentru a preveni
deteriorarea în continuare a
st rii apei.

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
Strategia Uniunii
Europene (UE)
privind adaptarea
la schimb rile
climatice (2013)

Strategia
na ional a
României privind
schimb rile
climatice (2013 –
2020) adoptata
prin HG
529/2013

Strategia de
transport durabil

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu
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Scopul general al strategiei UE privind
adaptarea la schimb rile climatice este de a
contribui la o Europ
mai rezistent
la
schimb rile climatice, ceea ce înseamn
cre terea gradului de preg tire i a capacit ii de
a reac iona la impacturile schimb rilor climatice
la nivel local, regional, na ional i la nivelul UE,
dezvoltând o abordare coerent i îmbun
ind
coordonarea.
Instrumentul recomandat la nivel mondial, în
contextul Conven iei-cadru a Na iunilor Unite
asupra schimb rilor climatice, este reprezentat
de strategiile na ionale de adaptare.

20142020

Este necesar aplicarea unor
suri
de
adaptare
la
schimb rile climatice în sectoare
vulnerabile cheie precum este i
sectorul transporturilor. Astfel, la
planificarea
i
ierarhizarea
investi iilor incluse în Master
Planul General de Transport s-a
avut în vedere i componenta
schimb ri climatice.

Obiectivul strategiei schimb rilor climatice în
domeniul transportului îl reprezint dezvoltarea
unui sistem durabil care s îmbun
easc
coeziunea social , accesul în zonele periferice,
reducerea impactului asupra mediului (inclusiv
reducerea de emisii de gaze cu efect de ser )
care s promoveze competitivitatea economic
prin îmbun
irea infrastructurii, asigurarea unui
consum optim de combustibil i utilizarea
tehnologiei informa iei
i comunica iilor în
vederea eficientiz rii sectorului.
La nivelul anului 2020 se preconizeaz o
reducere de 20% a emisiilor de gaze cu efect de
ser (GES) comparativ cu nivelul din 2008 i cu
60% în anul 2050 comparativ cu nivelul de emisii
din anul 1990.

2013 2020

Aceast strategie stabile te proiectele prioritare
în domeniul transporturilor identificate de
România împreun
cu UE care ar trebui
realizate pân în 2015.
Obiectivul general îl reprezint dezvoltarea
echilibrat a sistemului na ional de transport,
astfel încât s asigure o infrastructur i servicii
de transport care s contribuie la dezvoltarea
sustenabil a economiei i la îmbun
irea
calit ii vie ii.
Obiectivele specifice avute în vedere pentru
atingerea obiectivului general sunt:
- modernizarea i dezvoltarea re elei de
transport de interes european i na ional;
- cre terea condi iilor de siguran
i a
calit ii serviciilor;
- liberalizarea pie ei interne de transport;
- stimularea dezvolt rii economiei
i a

20072013,
2020,
2030

MPGT nu face recomand ri în
ceea ce prive te adaptarea la
schimb rile
climatice,
dar
Raportul de Mediu recomand
în etapa de implementare a
investi iilor propuse de MPGT s
se in
cont în etapa de
implementare a proiectelor de
Direc iile de a iune ale Master
Planului General de Transporturi
vizeaz reducerea emisiilor în
atmosfer a gazelor cu efect de
ser
provenite din sectorul
transporturilor. În procesul de
evaluare a proiectelor s-a inut
cont de contribu ia fiec rui
proiect la schimb rile climatice.
inta de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de ser nu este
cuantificat în MPGT .

Master Planul General de
Transporturi va propune o list
de investi ii prioritare ce au ca
drept
scop
i
atingerea
obiectivelor
stabilite
de
Strategia de transport durabil.
Investi iile propuse prin MPGT
urm resc:
- dezvoltarea infrastructurii
de transport rutier
- îmbun
irea
i
eficientizarea infrastructurii
feroviare
- dezvoltarea
transportului
intermodal
- îmbun
irea
infrastructurii
de
transport
aerian

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
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competitivit ii;
înt rirea coeziunii sociale i teritoriale la
nivel regional i na ional;
compatibilitatea cu mediul înconjur tor.
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-

Strategia de
transport
intermodal în
România,
aprobat prin
OMTI nr. 457 din
20.06.2011

Strategia
Na ional pentru
Dezvoltare
Durabil a
României
Orizonturi 2013 –
2020 – 2030

Strategia
Na ional i
Planul de ac iune
de Conservare a
Biodiversit ii

cre tere
competitivit ii
între
sectoarele
de
transport
cre terea
mobilit ii
i
accesibilit ii între regiuni
dezvoltarea economic
cre terea
siguran ei
transportului

Aceast strategie propune direc iile de ac iune
pe termen scurt (2010-2013) i termen mediu
(2014-2020) pentru dezvoltarea transportului
intermodal.
Obiectivul general este dezvoltarea sistemului
na ional de transport intermodal de m rfuri în
scopul eficientiz rii transportului de marf i al
îmbun
irii impactului transportului asupra
mediului i a siguran ei traficului în România.
Obiectivele specifice avute în vedere pentru
atingerea obiectivului strategic general sunt:
-modernizarea i/sau construirea unor terminale
intermodale i a infrastructurii aferente;
-realizarea unor servicii intermodale de calitate;
-implementarea unui sistem de urm rire,
planificare i management a transportului
intermodal de marf , utilizând sistemele
inteligente de transport disponibile pe pia ;
- stimularea promov rii sistemului na ional de
transport intermodal.
Aceast Strategie stabile te obiective concrete
pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil
i realist, la modelul de dezvoltare generator de
valoare ad ugat înalt , propulsat de interesul
pentru cunoa tere i inovare, orientat spre
îmbun
irea continu a calit ii vie ii oamenilor
i a rela iilor dintre ei în armonie cu mediul
natural.

20102020

Master Planul General de
Transporturi propune o list de
investi ii pentru dezvoltarea
transportului intermodal care ine
cont de prevederile, obiectivele
generale i specifice, direc iile
de dezvoltare ale Strategiei de
transport durabil intermodal.

2013–
2020–
2030

Principalele obiective ale Strategiei de
Conservare a Biodiversit ii sunt urm toarele:
- conservarea diversit ii biologice;
- utilizarea
durabil
a
componentelor
diversit ii biologice;
- împ irea corect i echitabil a beneficiilor
rezultate din utilizarea resurselor genetice.
La realizarea acestei strategii s-a inut cont de
obliga iile legale ale statelor membre în

2013 –
2020

Direc iile de a iune ale Master
Planului General de Transporturi
au luat în calcul prevederile
acestei strategii .
Se va avea în vedere în
România
promovarea
unui
sistem de transporturi care s
faciliteze mi carea în siguran ,
rapid i eficient , a persoanelor
i m rfurilor, la nivel na ional i
interna ional.
La realizarea listei de proiecte
prioritare se va ine cont în
procesul
de
selec ie
de
dezvoltarea
durabil
a
transporturilor.
În procesul de selec ie al
proiectelor ce sunt incluse în
MPGT s-a
inut cont de
componenta Natura 2000
i
impactul fizic pe care l-ar putea
avea aceste proiecte asupra
conserv rii
biodiversit ii,
fragmentarea habitatelor.
Realizarea investi iilor pentru

AECOM

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
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domeniul protej rii naturii incluse în Directivele
Consiliului 79/409/CEE privind conservarea
rilor s lbatice (numit pe scurt Directiva
“P
ri”) i 92/43/CEE privind conservarea
habitatelor naturale i a speciilor de flor
i
faun s lbatice (numit pe scurt Directiva
“Habitate”) care au fost transpuse i în legisla ia
româneasc .
Strategia Na ional
i Planul de ac iune de
Conservare a Biodiversit ii sunt în proces de
aprobare.

Strategia
Na ional pentru
Siguran a Rutier
(versiune
consultativ )

Strategia
Na ional
de
Gestionare
a
De eurilor
aprobat
prin
Hot rârea
de
Guvern
nr.
870/2013,
(publicat
în
Monitorul Oficial
nr. 750 din 4
decembrie 2013)

Strategia Na ional pentru Siguran
Rutier
2013 – 2020 este un document de politici
coerente i unitare în sfera siguran ei rutiere pe
termen lung care urmeaz a fi pus în aplicare
de c tre institu iile cu atribu ii în domeniu,
organe de specialitate ale administra iei publice
centrale împreun cu reprezentan ii autorit ilor
administra iei publice locale recunoscute prin
lege.
Priorit ile
strategiei
se
bazeaz
pe
îmbun
irea legisla iei în domeniul rutier, a
siguran ei infrastructurii
i pe reducerea
gradual a num rului de victime din accidentele
de circula ie.
Acest document este înc
în stadiu de
propunere.
Prin acest document se stabile te politica i
obiectivele strategice ale României în domeniul
gestion rii de eurilor pe termen scurt (anul
2015) i mediu (anul 2020).
Scopul Strategia Na ionale de Gestionare a
De eurilor este de a ndrepta România c tre o
”societate a recicl rii” prin:
- prioritizarea eforturilor din domeniul
gestion rii de eurilor în conformitate cu
ierarhia de eurilor;
- încurajarea prevenirii gener rii de eurilor i
reutilizarea pentru o mai mare eficien a
resurselor;
- dezvoltarea i extinderea sistemelor de
colectare separat a de eurilor în vederea
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dezvoltarea infrastructurii de
transport f
m suri de evitare
a zonelor sensibile sau de
diminuarea/
eliminarea
impactului asupra biodiversit ii
acolo unde nu este posibil
evitarea
poate
genera
amenin ri
la
adresa
biodiversit ii.
Este foarte important s se
analizeze poten ialul impact
asupra biodiversit ii în detaliu în
etapa de proiect, s se integreze
suri de diminuare/ reducere a
impactului (s
se prevad
elemente care s
permit
men inerea
conectivit ii
habitatelor naturale, circula ia
faunei)
i
programe
de
monitorizare adecvate pentru
proiectele
propuse
a
se
dezvolta.
20132020

Unul dintre obiectivele generale
ale Master Planului General de
Transport se refer la siguran
în transport.
Investi iile propuse prin Master
Planul General de Transport vor
avea în vedere îmbun
irea
condi iilor
de
transport,
modernizarea i construc ia unei
infrastructuri la un nivel calitativ
european
i
,
cre terea
siguran ei transportului rutier de
rfuri.

20142020

MPGT nu are obiective specifice
pentru gestionarea de eurilor
provenite
din
sectorul
transporturi.
Se cunoa te faptul c lucr rile
de construc ie/modernizare a
infrastructurii de transport sunt
generatoare de de euri. Astfel
de proiecte sunt incluse i pe
lista de investi ii propus de
MPGT. De aceea este important
se aib în vedere înc de la
faza
de
concept
de
oportunit ile de prevenire i

AECOM

Prezentarea sumar a documentului

Strategia de dezvoltare în
sectorul transporturilor propus
pentru urm torii 20 ani include
proiecte care vor avea drept
scop prevenirea
i controlul
polu rii accidentale produse în
zonele portuare i pe sectorul
Dun rii maritime.

www.mmediu.ro/afaceri_europene/conventii/18_Marea-Neagra.doc

Începând cu data la care a fost ratificat
conven ia

Cunoscut drept “Conven ia de la Bucure ti”,
aceasta are ca obiective generale prevenirea,
reducerea i controlul polu rii M rii Negre pentru
a proteja i conserva mediul marin. Conven ia
ofer
de asemenea cadrul legal pentru
cooperare i ac iuni concertate în vederea
protec iei M rii Negre.
Conven ia pentru Protec ia M rii Negre
Împotriva Polu rii are ca p i integrante trei
protocoale:
1. Poluarea din surse de pe uscat
2. Poluarea prin dumping
3. Poluarea cu petrol sau alte substan e
periculoase în situa ii de urgen
Organismul tehnic al Conven iei este Comisia
pentru Protec ia M rii Negre Împotriva Polu rii,
organ executiv în care toate
rile au un
reprezentant, ajutat
de un Secretariat
Permanent cu sediul la Istanbul42.
Este un instrument juridic interna ional care
reglementeaz naviga ia pe Dun re.
- Naviga ia pe Dun re este liber i deschis
vapoarelor comerciale i m rfurilor tuturor
statelor pe picior de egalitate în ceea ce
prive te drepturile portuare i taxele asupra
naviga iei, precum i condi iile c rora este
supus naviga ia comercial .
- Toate statele Dun rene vor asigura
lucr rile necesare îmbun
irii condi iilor
de naviga ie f
a împiedica sau stânjeni
naviga ia pe canalele navigabile ale Dun rii
Conven ia este coordonat de o “Comisiune”
care include reprezenta i ai statelor membre.

-

42

Leg tura cu Master Planul
General de Transporturi

reducere a
cantit ilor de
de euri ce apar pe întregul ciclu
de via al unui astfel de proiect.

-

Conven ia privind
regimul de
naviga ie pe
Dun re (Belgrad,
1948) ratificat
prin Decretul nr.
298 din 30
octombrie 1948
PROTOCOL
ADI IONAL din
26 martie 1998
la Conven ia din
18 august 1948
privind regimul
naviga iei pe
Dun re*)
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promov rii unei recicl ri de înalt calitate;
dezvoltarea/ implementarea tehnologiilor/
instala iilor de reciclare i/ sau valorificarea
cu randament ridicat de extragere i
utilizare a materiei prime din de euri;
sus inerea recuper rii energiei din de euri,
dup caz, pentru de eurile care nu pot fi
reciclate;
reducerea cantit ilor de de euri eliminate
prin depozitare.

-

Conven ii
Legea 98/1992
pentru ratificarea
Conven iei
privind protec ia
rii Negre
împotriva
polu rii, semnat
la Bucure ti la 21
aprilie 1992
(Cunoscut drept
“Conven ia de la
Bucure ti”)

Perioada
de
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Începând cu data la care a fost
ratificat conven ia

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
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România trebuie s respecte
aceasta
conven ie
privind
regimul de naviga ie pe Dun re.
enalul fluviului Dun rea trebuie
corespunda standardelor de
naviga ie
interna ional
acceptate, a a cum a stabilit
Comisia Dun rii.
Implementarea
MPGT
va
contribui
la
îmbun
irea
condi iilor de naviga ie i la ,
îmbun
irea
infrastructurii
portuare.

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
Legea 14/1995
pentru ratificarea
Conven iei pentru
protec ia fluviului
Dun rea
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Scopul principal al Conven iei este asigurarea
protec iei apei i resurselor ecologice, precum i
utilizarea lor durabil în bazinul hidrografic al
Dun rii. Acesta se va realiza printr-o
gospod rire durabil
i echitabil a apelor,
inclusiv conservarea, îmbun
irea i utilizarea
ra ional a apelor de suprafa
i a celor
subterane din bazinul hidrografic, în m sura în
care acestea sunt posibile. De asemenea, p ile
contractante vor depune toate eforturile pentru
controlul pericolelor provocate de accidente cu
substan e periculoase pentru ap , inunda ii i
înghe pe fluviul Dun rea. În plus, ele vor
încerca s contribuie la reducerea înc rc rilor
poluante ale M rii Negre din surse situate în
bazinul hidrografic.
ile contractante vor stabili priorit ile
adecvate i vor înt ri, armoniza i coordona
surile adoptate i cele planificate a fi luate la
nivel na ional i interna ional în întreg bazinul
Dun rii, având ca obiectiv dezvoltarea durabil
i protec ia mediului fluviului Dun rea. În mod
special, acest obiectiv vizeaz asigurarea unei
utiliz ri durabile a resurselor de ap pentru
alimentare cu ap potabil , industrial i pentru
iriga ii, precum
i pentru conservarea
i
reconstruc ia ecosistemelor, r spunzând, de
asemenea, i altor cerin e din domeniul s
ii
publice.
Aceast conven ie se aplic în cazul pescuitului
i naviga iei interne, în m sura în care sunt
vizate probleme de protec ie a apei împotriva
polu rii cauzate de asemenea activit i 43.
Alte documente de referin a
Raportul
Acest raport a fost elaborat de Banca Mondial
preliminar în
pentru Guvernul Român, ca parte a unui
sectorul
program de servicii de consultan
privind
Transport
schimb rile climatice i reducerea gazelor cu
elaborat în cadrul efect de ser .
proiectului:
Acest raport urm re te identificarea
i
Opera ionalizare
includerea unor ac iuni privind schimb rile
a strategiei
climatice în noile programe opera ionale 2014na ionale i
2020, construirea unei baze analitice solide
dezvoltarea
pentru evaluarea impactului i deciziilor legate
componentei
de clim , îmbun
irea practicilor ecologice i a
climatice a
sistemului de monitorizare.
Programelor
Prin acest raport se recomand o serie de
Opera ionale
ac iuni specifice pentru reducerea emisiilor de
2014-2020”,
gaze cu efect de ser provenite din fiecare
proiect derulat de sector de transport în parte.
MMSC

43

http://www.mmediu.ro/gospodarirea_apelor/conventii.htm
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20142020
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Prevenirea i controlul polu rii
transfrontiere,
gospod rirea
durabil
a apelor, utilizarea
ra ional a resurselor de ap ,
men inerea obiectivului de stare
bun a corpurilor de ap sunt
aspecte care vor fi luate în
considerare
în
etapa
de
implementare
a
investi iilor
propuse de MPGT.
Investi iile incluse în MPGT
pentru sectorul de transport
fluvial vor avea în vedere
îmbun
irea
naviga iei
pe
Dun re, cre terea siguran ei
transportului naval, prevenirea i
controlul polu rii accidentale.

Pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de
ser
schimb rile climatice strategia
de dezvoltare a sectorului
transporturi trebuie s in cont
de:
1.Organizarea serviciilor
de
transport feroviar, atât de
tori, cât i de m rfuri,
astfel încât s se produc o
direc ionare a transportului
dinspre sectorul rutier spre
sectorul feroviar:
- revizuirea cuprinz toare a
re elei feroviare înainte de
a investi în continuare în
orice infrastructuri feroviare
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În acest document se men ioneaz ca proiectele
care fac parte din re eaua trans-europeana de
transport TEN-T, co-finan ate în cadrul
mecanismului „Conectarea Europei”, vor
contribui la promovarea tranzi iei c tre o
infrastructur
de transport rezistent
la
schimb rile climatice i dezastre. Toate modurile
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în afara re elei TEN-T
prioritare;
Prioritizarea
proiectelor
de
infrastructur feroviar , în
conformitate cu rezultatele
Master Planului General de
Transport
(MPGT),
o
abordare holistic pentru a
îmbun
i
atractivitatea
transportului feroviar
2. Reducerea emisiilor de gaze
cu efect de ser - pasager/km
- îmbun
irea
condi iilor
de transport: realizarea
variantelor de ocolire a
localit ilor, autostr zilor i
drumurilor expres care vor
permite rularea cu viteze
mai mari
i reducerea
consumului de combustibil
implicit a emisiilor de GES;
electrificarea c ilor ferate.
3.
Utilizarea
modului
de
transportului
naval,
în
detrimentul celui rutier
- îmbun
irea infrastructurii
portuare
- facilit i noi i îmbun
ite
de transport de marf ,,
inclusiv
îmbun
irea
infrastructurii rutiere
i
feroviare de acces.
- îmbun
irea condi iilor de
naviga ie pe Dun re
4. Încurajarea transportului în
comun în detrimentul celui
individual
- De i
proiectul
de
extinderea a re elei de
metrou din Bucure ti nu
face obiectul MPGT, acest
proiect va asigura o re ea
de transport mult mai
complet
împreun
cu
proiectele specifice MPGT
(alese în conformitate cu
criteriile de prioritizare).
Un criteriu de selec ie utilizat
pentru ierarhizarea investi iilor
propuse prin MPGT îl reprezint
i gradul de
contribu ie al
fiec rei investi ie la emisiile de
gaze cu efect de ser .

Strategia/Planul
/ Programul
relevant pentru
Master Planul
General de
Transporturi
„Adapting
infrastructure to
climate change”
Aprilie 2013

„Declara ia
Comun privind
principiile
directoare de
dezvoltare a
naviga iei i de
protejare a
mediului în
bazinul Dun rii
(Joint Statement
on
Guiding
Principles for the
Development of
Inland Navigation
and
Environmental
Protection în the
Danube River
Basin)”.
Documentul final
a fost adoptat în
decembrie
2007/ianuarie
2008
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de transport sunt eligibile pentru finan are, iar
ratele de co-finan are ar putea fi majorate cu
peste 10% pentru implementarea ac iunilor ce
optimizeaz rezisten a climatic . Urm torul pas
pentru adaptarea la schimb rile climatice pentru
re eaua TEN-T este g sirea unei baze pentru
implementarea pe scar larg a noilor tehnologii
i inova ii, care, de exemplu, poate contribui la
sporirea eficien ei globale a sectorului european
al transporturilor i reduce amprenta de carbon.
Acest lucru va contribui la strategia Europa 2020
i la atingerea obiectivelor int prev zute în
Cartea alb privind transporturile de a reducere
cu 60% emisiile de gaze cu efect de ser pân
în 2050 (fa de nivelurile emisiilor din 1990), i,
în acela i timp, s contribuie la obiectivul de a
cre te securitatea aprovizion rii cu combustibil a
UE.

MPGT are ca obiectiv general
de mediu diminuarea impactului
asupra mediului.

Declara ia comun este un document ghid
pentru men inerea c ii navigabile existente i
dezvoltarea infrastructurii c ii navigabile viitoare
care s aib în vedere protec ia mediului riveran
i a condi iilor i proceselor necesare care
conduc la o
dezvoltare durabil
a naviga iei interioare
(incluzând între inerea infrastructurii existente i
dezvoltarea de noi proiecte de naviga ie).
Acest document prezint tipurile de m suri
necesare pentru asigurarea naviga iei în condi ii
de siguran a precum i asigurarea conformit ii
cu cerin ele de mediu.

Ministerul Transporturilor din
România a luat parte la procesul
de elaborare a principiilor
directoare de dezvoltare a
naviga iei i de protejare a
mediului în bazinul Dun rii,
asigurând
implementarea
recomand rilor ce decurg din
declara ia comun men ionat .

Începând cu data la care a fost adoptat declara ia

AECOM

Investi iile incluse în MPGT
pentru sectorul de transport
fluvial vor avea în vedere
îmbun
irea
naviga iei
pe
Dun re, prevenirea i controlul
polu rii accidentale.
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Aspecte relevante ale st rii actuale a mediului i ale evolu iei
sale în situa ia neimplement rii MPGT
4.1 Starea actual a mediului

Transportul ocup un rol important pentru dezvoltarea economic i social a unei societ i, iar la nivelul
Uniunii Europene industria de transport reprezint aproximativ 6% din produsul intern brut (PIB) al Uniunii
Europene (UE), ceea ce se concretizeaz prin: 6% din for de munc , 40% din investi iile Statelor
Membre i 30% din consumul de energie din UE. Sectorul transporturi a înregistrat o cre tere constant
în ultimele dou decenii, de 2,3% pe an la transportul de bunuri i 3,1% la cel de pasageri44.
De i util i indispensabil în dezvoltarea unei societ i, activitatea de transporturi are efecte negative
asupra mediului înconjur tor i implicit asupra s
ii umane. S-a constatat, în urma monitoriz rilor
bazate pe mul i ani de observa ii realizate nu numai la nivelul UE, ci i în întreaga lume, c activitatea de
transport este responsabil în principal pentru nivelurile ridicate ale poluan ilor atmosferici, având un
aport semnificativ la volumul de gaze cu efect de ser . La nivelul Uniunii Europene aproape un sfert din
cantitatea total de emisii de gaze cu efect de ser este datorat activit ii de transport45 .
Sectorul transporturi, pe lâng contribu ia pe care o are la poluare atmosferic , produce efecte negative
asupra mediului i prin:
poluarea fonic i vibra ii (în zona marilor aglomer ri urbane, de-a lungul drumurilor rutiere, în
zona nodurilor feroviare i aeroporturilor);
impactul asupra solului (prin scurgeri accidentale de produse petroliere sau diverse accidente în
care sunt implicate mijloacele de transport de marf ) ;
poluarea apelor (naviga ia maritim i fluvial , scurgeri accidentale de produse petroliere sau
diverse accidente în care sunt implicate navele care transport marf , apele pluviale care spal
platformele de rulare ale mijloacelor de transport impurificate cu produse petroliere, etc.)
ocuparea unor suprafe e de teren (realizarea unor coridoare de transport noi, spa ii de parcare,
extinderea infrastructurii, etc.);
schimbarea peisajul natural;
fragmentarea habitatelor (realizarea unor coridoare de transport noi, spa ii de parcare,
extinderea infrastructurii, etc.);
generarea de de euri solide (anvelope uzate; acumulatori auto uza i; autovehicule scoase din uz;
nave scoase din uz; uleiuri uzate: de eurile generate în timpul construc iei/ reabilit rii/
moderniz rii/ între inerii infrastructurii de transport i facilit ilor aferente; de euri generate în
timpul func ion rii diverselor obiective - depouri CFR, centre de între inere drumuri, parc ri,
aeroporturi, porturi, etc.) .
Pentru analiza st rii actuale a mediului s-au folosit ca date de intrare informa iile existente la nivel
na ional (de ex: Rapoarte privind starea mediului; Planurile de management ale Bazinelor Hidrografice;
statistici i diverse rapoarte realizate de institu iile publice responsabile cu evaluarea i monitorizarea
factorilor de mediu; statistici existente la nivelul Institutului Na ional de Statistic , rezultatele
monitoriz rilor anuale existente) disponibile la momentul elabor rii Raportului de Mediu.
Suprafa a ocupat de drumuri rutiere i c i ferate este de aproximativ 388.8 mii ha, reprezentând cca.
1.63 % din suprafa a t rii, iar ca reparti ie aceasta acoper întreg teritoriul rii. Din acest motiv prezenta
analiz a st rii actuale a mediului se refer la întreg teritoriul na ional.
Componentele de mediu considerate a fi relevante pentru Master Planului General de Transporturi sunt
urm toarele: aer, schimb ri climatice, ap , sol, de euri, biodiversitate, popula ie i s
tate uman ,
44

Politica in domeniul transporturilor – Institutul European din Romania, 2005
The contribution of transport to air quality (TERM 2012: transport indicators tracking progress towards
environmental targets in Europe ) realizat de Agentia Europeana de Mediu
45
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zgomot, peisaj natural, patrimoniu cultural, transport durabil, eficien energetic , conservare/utilizare
resurse regenerabile naturale, gradul de con tientizare asupra problemelor de mediu provenite din
transporturi.
Analiza st rii actuale a mediului a avut ca principal scop eviden ierea influen ei sectorului de transporturi
actual asupra calit ii mediului înconjur tor.

4.1.1 Aer
Se cunoa te faptul c activitatea de transport este mare consumatoare de energie, fiind dependent de
petrol. Activitatea de transport are o influen direct asupra calit ii aerului prin emisiile de NOx, SOx,
NMCOV, pulberi în suspensie, metale grele.
La nivel na ional calitatea aerului se poate estima din rezultatele m sur torilor realizate prin intermediul
re elei de monitorizare i din inventarul anual al emisiilor de poluan i în atmosfer .
Monitorizarea calit ii aerului este asigurat de Sistemul Na ional de Evaluare i Gestionare Integrat a
Calit ii Aerului (SNEGICA) prin Re eaua Na ional de Monitorizare a Calit ii Aerului, denumit în
continuare (RNMCA).
Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjur tor reglementeaz evaluarea calit ii aerului
înconjur tor pe întreg teritoriul rii pe baza unor metode i criterii comune, stabilite la nivel European
(art.2, lit.b).
RNMCA cuprinde:
142 sta ii de monitorizare continu a calit ii aerului repartizate pe întreg teritoriul

rii din care:

24 de sta ii de tip trafic – evalueaz influen traficului asupra calit ii aerului care au o
raza de acoperire de 10-100 m i monitorizeaz urm torii poluan i: dioxid de sulf (SO2),
oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compu i organici volatili (COV) i
pulberi în suspensie (PM10 i PM2,5);
o 57 de sta ii de tip industrial - evalueaz influen activit ilor industriale asupra calit ii
aerului;
o 37 de sta ii de tip fond urban – evalueaz influen a "a ez rilor umane" asupra calit ii
aerului;
o 15 sta ii de tip fond suburban - evalueaz influen a "a ez rilor umane" asupra calit ii
aerului;
o 6 sta ii de tip fond regional – sunt sta ii de referin pentru evaluarea calit ii aerului, iar
raza ariei de reprezentativitate este de 200-500 km;
o 3 sta ii de tip EMEP monitorizeaz i evalueaz poluarea aerului în context transfrontier la
lung distan .
17 sta ii mobile;
41 de centre locale care colecteaz
i transmit panourilor de informare a publicului datele
furnizate de sta ii, iar dup validarea primar le transmit spre certificare Laboratorului Na ional de
Referin pentru Calitatea Aerului (LNRCA) din cadrul Agen iei Na ionale pentru Protec ia
Mediului 46.
o

Programul de monitorizare a calit ii aerului cuprinde m surarea concentra iilor în aer a urm torilor
poluan i:
dioxid de sulf (SO2),
oxizi de azot (NO2, NOx),
monoxid de carbon (CO),
benzen (CCH6), ozon (O3),
46

http://www.calitateaer.ro
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particule în suspensie din aerosoli (PM10 i PM2,5).
metale grele, plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni), din particule în suspensie i din
depuneri (PM10 i PM2,5 ).
Rezultatele monitoriz rii calit ii aerului în sta iile de trafic (calitatea aerului în raport cu valorile limit ,
valorile int , pragurile de alert sau de informare stabilite în legisla ia specific pentru fiecare poluant)
pentru perioada de referin 2011-2012 au dus la concluzia c în aglomer rile urbane traficul rutier
constituie o important surs de poluare pentru aer . Cele mai multe dep iri ale valorilor limit admise
au fost înregistrate în cadrul sta iilor de monitorizare de tip trafic amplasate în zonele aglomer rilor
urbane din Bucure ti, Bra ov, Ia i, Craiova (v. Figura 4.1). Poluan ii pentru care s-au semnalat dep iri în
decursul monitoriz rilor au fost: NOx, SOx, PM10.
la nivelul anului 201147:
dep iri ale limitei pentru s
tatea uman pentru valorilor medii anuale ale nivelului
concentra iei de oxizi de azot (NOx) în Bra ov;
o dep iri ale valorilor medii orare i zilnice ale nivelului concentra iei de oxizi de sulf (SOx)
pe DJ1 din Craiova.
o dep iri ale valorilor limit anuale i zilnice pentru concentra iile de particulele în suspensie
(PM) la câteva dintre sta iile de trafic din aglomer rile urbane Bucure ti, Timi oara, Ia i,
Baia Mare, Bra ov .
la nivelul anului 201248au fost semnalate:
o

dep iri ale valorilor limit zilnice admise pentru particule în suspensie în Bucure ti, Ia i,
Bra ov. Pentru mediul urban, gazele de e apament, resuspensia prafului de pe partea
carosabil
i arderea combustibililor fosili pentru înc lzirea domestic reprezint surse
locale semnificative pentru emisiile de particule în suspensie.
o dep iri ale valorilor limit admise ale concentra iilor de dioxid de azot la sta iile de trafic în
Bucure ti.
Zonele sensibile din punct de vedere al emisiilor în atmosfer identificate în baza rezultatelor înregistrate
la sta iile de trafic din zonele urbane se pot modifica de la o perioad de timp la alta deoarece exist o
serie de factori care pot influen a varia ia emisiilor de poluan i în atmosfer rezulta i din traficul rutier.
Ace ti factori sunt:
o dezvoltarea economic a zonei respective;
o costurile asociate combustibililor utiliza i i pentru între inerea autoturismelor;
o cererea i oferta de autoturisme;
o taxele/ impozitul perceput pentru autoturisme;
o necesitatea de mobilitate individual ;
o existen a variantelor ocolitoare a zonelor urbane aglomerate;
o îmbun
irea tehnologic a vehiculelor,
o ineficien a sau lipsa serviciilor publice de transport în comun.
o viteza medie de trafic (la tranzi ia între localit i, în localitate, etc.).
o

47

Raport na ional privind starea mediului, 2011, ANPM
Raport anual – Calitatea aerului în România, 2012, ANPM,
http://www.anpm.ro/upload/96987_raport%20calitate%20aer%202012.pdf
48
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Figura 4.1 Zone sensibile din punct de vedere al dep irilor emisiilor de poluan i în atmosfer datorate traficului rutier – anul 2012,
identificate în baza analizelor rezultatelor monitoriz rilor anuale la sta iile de monitorizare trafic amplasate în zonele aglomer rilor urbane
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Inventarierea anual a emisiilor în atmosfer reprezint instrument de control pentru respectarea
plafoanelor stabilite la nivel na ional49 i permite adoptarea unor m suri suplimentare (de prevenire,
reducere i control) dac se constat c nu sunt respectate concentra iile stabilite.
Printre sursele de emisie a poluan ilor în atmosfer inventariate se num
i activitatea de transport
(transportul rutier, naviga ia, transportul feroviar, transportul aerian). Raportarea inventarelor privind
emisiile de poluan i în atmosfer se realizeaz conform metodologiei stabilite prin Ordinul nr. 3299/2012.
Conform art.15, lit.g) din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului, iar Autoritatea public central
pentru transporturi trebuie s pun la dispozi ie anual, pân la data de 1 martie, prin autorit ile aflate în
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa, dup caz, autorit ilor publice teritoriale pentru protec ia
mediului i CECA toate informa iile necesare elabor rii inventarelor de emisii provenite din trafic, în
conformitate cu metodologiile recomandate de Comisia European i de Agen ia European de Mediu.
Principalii poluan i proveni i din activit ile de transport inventaria i sunt: oxizii de sulf, oxizii de azot,
particulele în suspensie, compu ii organici volatili, metalele grele, oxizii de carbon.
Estim rile privind contribu ia emisiilor în atmosfer provenite din sectorul transporturilor se fac în baza
consumului de carburant i al caracteristicii flotei de transport existente la nivel na ional pentru fiecare
mod de transport în parte.
Pentru transportul rutier, Regia Autonom - Registru Auto Român realizeaz studii pentru determinarea
vitezei medii a traficului rutier50 (de exemplu: viteza de tranzi ie între marile aglomer ri urbane, între
zonele rurale, în zona urban
i în zona rural , pe autostrad , etc.) i actualizarea informa iilor privind
caracteristicile parcului auto na ional (structura numeric a parcului auto na ional, nivelul de conformitate
tehnologic a caracteristicilor de emisie, parcursul mediu anual pentru fiecare categorie de autovehicule –
vehicule pasageri, vehicule grele cu capacitatea sub 3.5 t i peste 3.5 t, autobuze i autocare, mopede i
motociclete cu capacitatea sub 50 cm3, motociclete cu capacitatea peste 50 cm3 - parcursul mediu anual,
viteza de rulare pe fiecare categorie de drum rutier). Informa iile sunt necesare pentru întocmirea
inventarului na ional de emisii, iar pentru realizarea acestui inventar se utilizeaz modelul COPERT 4 i
factorii de emisie aferen i ghidului pentru estimarea emisiilor de poluan i atmosferici EMEP/EEA Air
Polluant Emission Inventory Guidebook 2013 (Agen ia Europeana de Mediu)51.
Estim rile privind contribu ia naviga iei la totalul de emisii în atmosfer se realizeaz folosind ca date de
intrare consumul de combustibil necesar naviga iei na ionale, cu excep ia pescuitului, incluzând doar
activitatea naval i factorii de emisie aferen i. Estim rile pentru inventarul na ional se realizeaz pe baza
informa iilor furnizate de Institutul Na ional de Statistic .
Estim rile privind contribu ia transportului feroviar la totalul emisiilor în atmosfer se realizeaz folosind
ca date de intrare consumul de combustibil pentru utilajele de cale, reprezentând în medie 70-80% din
consumul de motorin total utilizat pentru acest sector de activitate i factorii de emisie aferen i. Pentru
calcul se utilizeaz abordarea protocolului TIER 152.
Estim rile privind contribu ia transportului aerian se realizeaz conform ghidul EMEP/EEA, folosinduseca date de intrare consumul de combustibil pentru aeronave, datele tehnice ale aeronavei, activit ile
desf urate (decol ri, ateriz ri, cursa zbor) i factorii de emisie aferen i.
Din analiza inventarelor na ionale de emisii a gazelor cu efect de acidifiere i eutrofizare i de precursori
ai ozonului provenite dintre toate sectoarele de activitate economic se poate concluziona c pentru
perioada 2006-2011 nivelurile anuale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compu i organici volatili

49
Platfoanele na ionale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compu i organici volatili, amoniac sunt
stabilite prin HG 1879/2006
50
Raport activitate 2013, Registru Auto Roman - http://www.rarom.ro/cs-uploads/Raport_SEM_I_2013.pdf
51
EMEP/EEA Air Polluant Emission Inventory Guidebook 2013 - http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eeaguidebook-2013
52
TIER-1 - este o metod de calcul care urmeaz ca abordare liniile directoare IPCC
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i amoniac s-au situat sub nivelurile stabilite prin plafoanele na ionale de emisie53. În ceea ce prive te
contribu ia sectorului transporturi la totalul emisiilor de gaze cu efect de acidifiere i eutrofizare i de
precursori ai ozonului inventariate la nivelul anului 2011 situa ia se prezint astfel16:
Emisii de dioxid de sulf – s-a înregistrat o cre tere cu 27,5% fa de anul 2005 pentru
“naviga ia na ionala” i o sc dere semnificativ (de aproximativ 95,63% fa de anul 2005)
pentru “transportul rutier”, pentru toate categoriile de vehicule. Acest lucru se datoreaz în
principal faptului ca s-a redus con inutul de sulf din combustibilul utilizat pentru transportul rutier.
Emisiile de NOx - contribu ia “transportului rutier” la cantitatea total de emisii de NO se men ine
în continuare ridicat (36,18% din totalul emisiilor inventariate provin din activitatea de transport
rutier)
Emisii de compu i organici volatili nonmetanici (NMCOV) – cantitatea total de emisii la nivel
na ional a înregistrat o cre tere cu 4,85% fa
de anul 2005. Transportul rutier se num
printre principalele activit i generatoare de emisii de NMCOV (30,96% din totalul emisiilor de
NMCOV provin din transportul rutier).
Emisii de metale grele:
o De i cantitatea de emisii totale de Plumb a înregistrat o sc dere de 43,08% fa de anul
2005, se men ine ridicat contribu ia transportul rutier ( 33,86% din cantitatea de emisii
totale de plumb inventariat la nivel na ional provine din activitatea de transport rutier).
o Emisii totale de Cadmiu: “transportul naval intern” se num
printre activit ile cu cel mai
semnificativ aport la emisiile de Cd (22,34%).
Se poate observa c sectorul de transport rutier are contribu ia cea mai ridicat la poluarea atmosferic ,
în special prin emisii de NOx, emisii de metale grele (Pb), NMCOV.
Printre principalele cauze ale contribu iei ridicate a sectorului de transport rutier la cantitatea total de
emisii în atmosfer sunt:
volumul ridicat de trafic - sectorul rutier este cel mai important element din sistemul de transport
românesc, în ceea ce prive te transportul de c tori i de m rfuri, re eaua de drumuri reprezint
aproximativ 75% din totalul de pasageri*kilometri i aproape 50% din totalul de m rfuri*kilometri.
starea tehnic i vechimea vehiculelor - la nivelul anului 2013 Parcul Na ional Auto era constituit
dintr-un num r de 5.985.085 vehicule dintre care aproximativ 58% mai vechi de 10 ani54.

53

Raport
anual
privind
starea
mediului,
2012,
ANPM
http://www.anpm.ro/Mediu/raport_privind_starea_mediului_in_romania-15
54
Date statistice anul 2013, Direc ia Regimului Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor disponibile la:
http://www.drpciv.ro/info-portal/displayStatistics.do .Parcului Na ional Auto este constituit din: autobuz, automobil
mixt, autopropulsata lucrari, autoremorcher , autorulota , autospeciala autospecializata, autotractor, autoturism ,
autoutilitara, autovehicul atipic, autovehicul special masina autopropulsata pentru lucrari, microbus,
moped,
motorcar, motocicleta, motociclu, motociclu special, motocvadriciclu, motoreta, mototriciclu, remorc,a remorca
agricola sau forestiera, remorca lenta ,remorca speciala, scuter, semiremorca, semiremorca speciala, tractor,
tractor rutier vehicul incomplet.
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Figura 4.2 Vechime vehicule Parcul Na ional Auto – situa ia existent la nivelul anul 2013 (Vechimea este
calculat în func ie de data primei înmatricul ri, indiferent de statul de origine)

timpii mari de parcurs, respectiv vitezele medii de parcurs reduse - viteza medie pe re eaua
na ional este de aproximativ 66 km/h; aproximativ 90% din re eaua na ional este cu o singur
band pe sens;
consumul mare de carburan i;
distan ele lungi de c torie;
calitatea infrastructurii de transport;
comportamentul participan ilor la trafic (modalitatea de conducere a vehiculelor, nerespectarea
regulilor de circula ie, ambuteiajele).
Pentru diminuarea efectelor negative asupra calit ii aerului ale activit ii de transport este necesar ca
România s se alinieze la standardele Uniunii Europene, iar sistemului na ional de transport s se
conformeze cerin elor Politicii Comunitare de Transport definite în Cartea Alb a transporturilor (cu
actualiz rile aferente) i cerin elor de dezvoltare durabil a României. Strategia de dezvoltare durabil a
Uniunii Europene, în ceea ce prive te transportul, este „de a se asigura c sistemele actuale de transport
îndeplinesc nevoile economice, sociale i de mediu, minimizând în acela i timp efectele nedorite asupra
economiei, societ ii i mediului".
La nivel na ional au fost dezvoltate o serie de strategii pe aceasta tem , dac ar fi s amintim: Strategia
pentru transport durabil, Strategia pentru transport intermodal.
De asemenea, au fost derulate programe pentru înnoirea parcurilor na ionale a mijloacelor transport i au
fost realizate planuri de ac iune pentru îmbun
irea calit ii aerului în marile aglomer ri urbane.
Stimularea programelor de înnoire a parcurilor na ionale auto poate contribui la îmbun
mediului. Pân în prezent, la nivel na ional s-au derulat urm toarele programe:

irea calit ii

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto na ional (programul “Rabla”) derulat în baza
O.U.G. nr. 217 din 4 decembrie 2008, a Ordinului nr. 89 din 10 februarie 2009 pentru aprobarea
Instruc iunilor privind modalit ile de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 217/2008
i Ordinului nr. 148 din 3 iulie 2009 i a avut urm toarele obiective:
o diminuarea efectelor negative ale polu rii aerului asupra s
ii popula iei i a mediului
în aglomer rile urbane, ca urmare a emisiilor de gaze de e apament de la autoturisme, cu
nivel de poluare foarte ridicat;
o încadrarea emisiilor în valorile limit admise la nivel european pentru aerul ambiental;
o „prevenirea gener rii de de euri, ca urmare a abandon rii autoturismelor uzate i
atingerea intelor prev zute de aquis-ul comunitar de mediu privind colectarea/ eliminarea
i tratarea de eurilor provenite din vehicule scoase din uz”.
În anul 2011 s-a derulat programul de stimulare a înnoirii parcului na ional de tractoare i ma ini
agricole autopropulsate (Programul “Rabla” pentru tractoare - Ordinul nr. 1995 din 28 iulie 2011
pentru aprobarea Ghidului de finan are a Programului de stimulare a înnoirii Parcului na ional de
tractoare i ma ini agricole autopropulsate).
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Pentru unele aglomer ri urbane au fost elaborate programe de gestionare a calit ii aerului ce implic
aplicarea unor m suri de reducere ce se a teapt s aib efect pozitiv contribuind la sc derea
concentra iilor de particule în suspensie.
4.1.2 Schimb ri climatice
Schimb rile climatice reprezint una dintre cele mai importante probleme actuale cu care se confrunt
omenirea iar cauza principal a schimb rilor climatice o reprezint emisiile de gaze cu efect de ser
(GES): dioxid de carbon, metan, halocarburi, aerosoli, protoxid de azot, ozon, vapori de ap .
România s-a angajat s ac ioneze pentru limitarea cantitativ i pentru reducerea emisiilor concentra iilor
gazelor cu efect de ser în atmosfer prin semnarea în anul 1992 a Conven iei-cadru a Na iunilor asupra
Schimb rilor Climatice (UNFCCC) i în anul 1999 a Protocolului de la Kyoto - prima parte aflat pe Anexa
I a UNFCCC.
Pentru perioada 2008-2012, România i-a asumat s reduc emisiile de gaze cu efect de ser cu 8% fa
de anul 1989 (an considerat nivel de referin ) i cu 20% pân în anul 2020.
Conven ia Cadru a Na iunilor asupra Schimb rilor Climatice a fost ratificat prin Legea nr.24/1994, iar
Protocolul de la Kyoto a fost ratificat prin Legea nr.3/2001.
Din anul 2002, România transmite c tre secretariatul UNFCCC Inventarul na ional al emisiilor de gaze cu
efect de ser conform formatului de raportare care este comun tuturor rilor (CRF Reporter).
Conform ultimului inventar na ional transmis de c tre România în anul 2013, care con ine estim rile
emisiilor/ re inerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de ser pentru perioada 1989-2011, emisiile totale
de gaze cu efect de ser (excluzând contribu ia sectorului Utilizarea Terenurilor, Schimbarea Folosin ei
Terenurilor i Silvicultura) au sc zut în anul 2011 cu 54.86%, comparativ cu nivelul emisiilor din anul
1989 . Sc derea se datoreaz în principal regresului economic survenit în anumite sectoare de activitate,
reducerea consumului de energie din perioada 1989-1992, dar i crizei economice existente la nivel
modial din ultima perioad de timp.
Sectorul transporturi are o contribu ie semnificativ la emisiile de gaze cu efect de ser (GES). Conform
ultimului inventar na ional transmis de c tre România în anul 2013 se men ine ridicat contribu ia la
emisiile de gaze cu efect de ser a sectorului energetic - 69.98% (cel mai ridicat procent) din totalul
emisiilor de GES din care subsectorului industria energetic reprezint 42.43% i transporturile 16.89%55
– vezi Figura 4.3.

55

Inventarul Na ional al Gazelor cu Efect de Ser perioada de referin

1998 – 2011, transmis în 2013
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Figura 4.3 Contribu ia diverselor sectoarele de activitate la nivelul total al emisiilor de gaze cu efect de ser ,
la nivelul anului 2011 (sursa Raportul Inventarului Na ional al Gazelor cu Efect de Ser , transmis în anul
2013)

Estim rile emisiilor/ re inerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de ser pentru perioada 1990 – 2011
pentru sectorul transporturi la nivel na ional, pe tipuri de poluan i conform raport rilor din Inventarul
na ional de emisii de poluan i atmosferici anul de transmitere 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul 4.1 Estim rile emisiilor/ re inerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de ser în perioada 1990 –
2011 pentru sectorul transporturi
Sectorul
CO2
CH4
N2O NOx
CO NMVOC SO2
Total
general
Gg
Avia ia civil
Transport rutier
Transport feroviar
Naviga ie
Altele
Total
Avia ia civil
Transport rutier
Transport feroviar
Naviga ie
Altele
Total
Avia ia civil
Transport rutier
Transport feroviar
Naviga ie
Altele
Total
Avia ia civil
Transport rutier
Transport feroviar

ANUL 1990 (an de referin )
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1
0.1
93.7 772.9
0.1
0.0
12.2
2.5
0.1
0.0
18.3 13.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
0.1 124.2 788.6
ANUL 2000
26.4
0.0
0.0
0.0
0.0
8023.9
1.4
0.1
78.7 486.6
875.6
0.1
0.0
14.9
3.1
344.1
0.0
0.0
6.6
2.8
71.6
0.0
0.0
0.0 134.8
9341.6
1.5
0.1 100.2 627.3
ANUL 2005
358.6
0.0
0.0
0.0
0.0
11701.5
2.8
0.4
96.0 349.8
209.7
0.0
0.0
3.6
0.8
126.4
0.0
0.0
2.9
0.3
121.3
0.0
0.0
0.1 168.8
12517.5
2.8
0.4 102.6 519.7
ANUL 2008
387.5
0.0
0.0
0.0
0.0
13652.7
2.0
0.5
90.4 234.6
519.6
0.0
0.0
8.8
1.9
24.7
9986.8
742.3
1119.8
10.9
11884.4

0.0
145.5
1.1
2.7
0.2
149.5

0.0
11.1
3.1
9.9
0.0
24.1

24.7
11012.1
761.2
1164.0
11.2
12973.2

0.0
92.0
1.3
0.6
0.1
94.0

0.0
10.7
2.8
1.9
0.0
15.5

26.4
8693.4
897.9
356.0
206.4
10180.1

0.0
54.4
0.3
0.1
0.7
55.5

0.1
2.0
0.7
0.1
0.0
2.9

358.7
12206.8
215.0
129.9
291.0
13201.4

0.0
36.9
0.8

0.1
0.4
0.3

387.7
14017.5
531.4
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Sectorul

CO2

CH4

N2O

NOx

CO

72

NMVOC

SO2

Total
general

0.5
255.2
492.12

0.2
3.3
41.23

0.1
0.1
1.14

221.6
547.8
15706.0

0.0
203.7
1.4
0.4
272.7
478.19

0.0
34.3
0.6
0.1
0.3
35.30

0.1
0.1
0.3
0.1
0.0
0.54

249.5
14267.8
395.2
170.8
426.9
15510.2

0.0
172.8
1.5
0.5
52.7
227.5

0.0
28.2
0.7
0.2
0.3
29.3

0.1
0.1
0.3
0.1
0.0
0.6

329.4
13422.9
450.2
187.4
94.1
14484.0

0.0
159.0

0.0
26.2

0.1
0.1

298.0
13584.4

2.1
0.4
47.3
208.8

0.9
0.1
0.3
27.5

0.4
0.1
0.0
0.7

606.7
161.7
84.6
14735.3

Gg
Naviga ie
Altele
Total

215.7
288.6
15064.2

0.0
0.1
2.13

Avia ia civil
Transport rutier
Transport feroviar
Naviga ie
Avia ia civil
Total

249.5
13938.1
386.4
166.2
153.8
14894.0

0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
2.07

Avia ia civil
Transport rutier
Transport feroviar
Naviga ie
Altele
Total

329.3
13137.3
440.2
182.4
41.0
14130.2

0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
1.8

Avia ia civil
Transport rutier

297.9
13316.8

0.0
1.7

Transport feroviar
Naviga ie
Altele
Total

593.2
157.4
36.9
14402.1

0.0
0.0
0.0
1.7

0.0
5.0
0.0
0.5
0.47 104.73
ANUL 2009
0.0
0.0
0.5
89.1
0.0
6.6
0.0
3.9
0.0
0.1
0.46 99.66
ANUL 2010
0.0
0.0
0.4
82.4
0.0
7.5
0.0
4.2
0.0
0.0
0.4
94.2
ANUL 2011
0.0
0.0
0.4
80.2
0.0
0.0
0.0
0.4

10.1
3.7
0.0
94.1

Sursa: Inventarul na ional de emisii de poluan i atmosferici anul de transmitere 2013
când o compara ie (v. Figura 4.5 i Figura 4.6) cu estim rile emisiilor de GES de la nivelul anului 1990
provenite de sectorul transporturi pentru perioada 2000-2011 s-au constatat urm toarele:
o u oar sc dere a cantit ii totale de NOx i CH4 ;
o reducere semnificativ a cantit ii totale de NMCOV , CO, SO2 ;
o cre tere a cantit ii totale a emisiilor de CO2 i N2O ;
cantitatea total a emisiilor de GES provenite din sectorul transporturi se men ine în continuare
ridicat ;
transportul rutier are o contribu ia semnificativ la totalul cantit ii de emisii de gaze (CO2 , CH4,
N2 O, NOx, NMCOV, CO);
dac pân la nivelul anului 2008 transportul rutier a avut contribu ie semnificativ la emisiile de
SO2, dup acest an situa ia s-a schimbat, transportul feroviar devenind principalul generator de
emisii de SO2;

AECOM

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

73

Emisii GES (Gg)

Evolutia emisiilor de GES provenite din sectorul
transport in perioada 1990-2011
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Evolutia emisiilor de GES pe moduri de transport in
perioada 1990-2011
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Figura 4.4 a) Evolu ia emisiilor/ re inerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de ser pentru perioada 1990 –
2011 pentru sectorul transporturi b) Evolu ia emisiilor/ re inerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de ser
pentru perioada 1990 – 2011 pe moduri de transport

Principalele cauze pentru valoarea ridicat a contribu iei transportului rutier la totalul de gaze cu efect de
ser ar putea fi: cererea ridicat pentru transportul de marf i pasageri preponderant c tre transportul
rutier comparativ cu celelalte tipuri de transport, cre terea num rului de vehicule înmatriculate,
consumului ridicat de combustibil utilizat, expansiunea urban , cre terea mobilit ii cet enilor.
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b)
Cantitatea totala de emisii de CO2 (Gg) pentru sectorul
transporturi

Cantitatea totala de emisii de NMCOV (Gg) pentru
sectorul transporturi
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Figura 4.5 a)-g) - Evolu ia emisiilor/re inerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de ser pentru perioada
2008 – 2011 pentru sectorul transporturi la nivel na ional, pe tipuri de poluan i
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transport - anul 2011
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Emisii de CO2 pe moduri de transport anul 2011

Avia ia civil
Transport rutier
Transport feroviar
Navigatie
Altele

Transport f eroviar
Navigatie
Altele

Transportul rutier a avut contribu ia cea mai mare la totalul
emisiilor de NMVOC- reprezentând 95 % din totalul e misiilor
provenite din sectorul transporturilor. Contribu ia cea mai mic a
avut-o transportul aerian i naviga ia (< 1% din totalul e misiilor
provenite din sectorul transporturilor).

Transportul rutier a avut contribu ia cea mai mare
emisiilor de CO 2 - reprezentând 93% din totalul emisiilor
din sectorul transporturilor. Contribu ia cea mai mic
naviga ia (1% din totalul emisiilor provenite din
transporturilor).

a) Estim rile emisiilor/re inerilor prin sechestrare
pentru CO2 în anul 2011 la nivel na ional, pe moduri
de transport

b) Estim rile emisiilor/re inerilor prin sechestrare
pentru NMVOC în anul 2011 la nivel na ional, pe
moduri de transport

Emisii de CO pe moduri de transport anul 2011

la totalul
provenite
a avut-o
sectorul

Emisii de N2O pe moduri de transport
anul 2011

Avia ia civil

Avia ia civil

Transport rutier

Transport rutier

Transport feroviar

Transport feroviar

Navigatie
Altele

Navigatie
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Transportul rutier a avut contribu ia cea mai mare la totalul
emisiilor de CO - reprezentând 76% din totalul emisiilor provenite
din sectorul transporturilor. Contribu ia cea mai mic a avut-o
transportul feroviar (1% din totalul e misiilor provenite din sectorul
transporturilor), în timp ce avia ia civil nu a avut nicio contribu ie

Transportul rutier a avut contribu ia cea mai mare la totalul
emisiilor de N2O - reprezentând 98% din totalul emisiilor provenite
din sectorul transporturilor. Contribu ia cea mai mic a avut-o
naviga ia i transportul aerian (<1% din totalul emisiilor provenite
din sectorul transporturilor).

c) Estim rile emisiilor/ re inerilor prin sechestrare
pentru N2O în anul 2011 la nivel na ional, pe moduri
de transport

d) Estim rile emisiilor/ re inerilor prin sechestrare
pentru CO în anul 2011 la nivel na ional, pe moduri
de transport
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Emisii de CH4 pe moduri de transport
- anul 2011

Emisii de SO2 pe moduri de
transport - anul 2011
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Transportul feroviar a avut contribu ia cea mai mare
emisiilor de SO2 - reprezentând 57% din totalul emisiilor
din sectorul transporturilor. Contribu ia cea mai mic
transportul aerian i naviga ia 13% din totalul emisiilor
din sectorul transporturilor).

la totalul
provenite
a avut-o
provenite

e) Estim rile emisiilor/ re inerilor prin sechestrare
pentru CH4 în anul 2011 la nivel na ional, pe moduri
de transport

Transportul rutier a avut contribu ia cea mai mare la totalul
emisiilor de CH4- reprezentând 97% din totalul emisiilor provenite
din sectorul transporturilor. Contribu ia cea mai mic a avut-o
transportul aerian (<1% din totalul emisiilor provenite din sectorul
transporturilor).

f) Estim rile emisiilor/ re inerilor prin sechestrare
pentru SO2 în anul 2011 la nivel na ional, pe moduri
de transport

Figura 4.6 Estim rile emisiilor/ re inerilor prin sechestrare în anul 2011 la nivel na ional, pe moduri de
transport

Contribu ia sectorului transporturi la totalul emisiilor de gaze cu efect de ser difer de la an la an,
aceasta este influen at de cantitatea de combustibil consumat
i implicit de evolu ia economiei
na ionale. Conform datelor publicate de Agen ia European de Mediu (AEM), contribu ia Sectorului
„Transporturi” la totalul emisiilor de gaze cu efect de ser la nivel european reprezint 19,3%, excluzând
emisiile provenite de la avia ia interna ional i transportul maritim (generate de arderea combustibililor
maritimi)56.
La rândul lor schimb rile climatice pot avea efecte asupra infrastructurii de transport, aceasta fiind
vulnerabil la evenimente meteorologice extreme. Impactul schimb rilor climatice se manifest în
principal prin schimb ri în regimul climatic, care duc la apari ia unor evenimente meteorologice extreme,
de exemplu: precipita ii abundente, cre terea sau sc derea temperaturii, vânturi puternice, furtuni,
apari ia inunda iilor, de ertificarea, cre terea instabilit ii versan ilor. Posibile efecte al regimului climatic
asupra infrastructurii de transport:
Fluctua iilor privind regimul de curgere a râurilor i fluviilor pot avea efecte asupra transportului
naval;
Temperaturile extreme i precipita iile pot deteriora infrastructura de transport - lipsa suprafe elor
de rulare rezistente la modific rile de temperatur (în lunile de var ) poate conduce la interdic ii
de tonaj în condi ii de temperaturi ridicate pentru vehiculelor grele de transport m rfuri sau
limitarea vitezei pentru transportul feroviar; temperaturile ridicate pot afecta i condi iile de
torie ale pasagerilor; temperaturile sc zute pot duce la apari ia unor fisuri în asfalt sau
pavaje; podurile i tunelele sunt vulnerabile la inunda ii i vânt; cre terea nivelului m rii, furtunile
pot afecta zona costier
i porturile de la Marea Neagr ; precipita iile reduse i modificarea
nivelului fluviului Dun rea pot afecta naviga ia pe Dun rea (ceea ce duce la restric ii de
naviga ie).

56

Raport anual privind starea mediului, anul 2012, ANPM
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adar dou probleme majore trebuie luate în calcul pentru componenta schimb ri climatice în sectorul
transporturi: pe de o parte reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser , iar pe de alt parte necesitatea
adapt rii la efectele schimb rilor climatice.57
Componenta de Adaptare la efectele Schimb rilor Climatice (ASC) 2013-2020 are ca scop crearea unui
cadru general de ac iune i trasarea liniilor directoare care s permit fiec rui sector (fiec rei institu ii
responsabile la nivel sectorial) s elaboreze un plan propriu de ac iune în conformitate cu principiile
strategice na ionale14.
Politica na ional de reducere a emisiilor GES urm re te abordarea european , pe de o parte asigurarea
ca o parte dintre operatorii economici s participe la aplicarea schemei de comercializare a certificatelor
de emisii GES i pe de alt parte, adoptarea unor politici i m suri la nivel sectorial în a a fel încât la
nivel na ional emisiile GES aferente acestor sectoare s respecte traiectoria liniar a limitelor de emisie
stabilite prin aplicarea Deciziei nr. 406/2009/CE58. Strategia Na ional a României privind Schimb rile
Climatice 2013 – 2020 a fost aprobat prin HG 529/2013 i are urm toarele obiective pentru reducerea
emisiilor de GES generate de sectorul transporturi:
Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ;
Reducerea transportului rutier (transportul rutier având aportul cel mai mare la emisiile de GES);
Utilizarea autovehiculelor prietenoase mediului;
Sisteme de transport inteligent (STI);
Eficientizarea transportului feroviar;
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser în transportul aerian - În vederea reducerii emisiilor
din acest sector, din anul 2013, sectorul de transport aerian a fost inclus în schema de
comercializare a certificatelor de emisii printr-un amendament la Decizia 2003/87/CE care a fost
transpus i în legisla ia na ional prin HG 399/2010;
Dezvoltarea Transportului Intermodal;
Includerea unor taxe (aplicarea taxelor la vehiculele grele de marf pentru utilizarea anumitor
ma ini, reducerea de taxe pentru cei care achizi ioneaz ma ini hibride în vederea încuraj rii
achizi ion rii de astfel de vehicule);
Încurajarea i promovarea transportului nemotorizat;
Stimularea cercet rii i dezvolt rii în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser în
sectorul transporturi;
Îmbun
irea performan elor în domeniul transportului urban;
Informarea i con tientizarea publicului cu privire la problemele de mediu asociate transportului.
Pentru îmbun
irea calit ii aerului i pentru încadrarea în valorile-limit prev zute de legisla ia
comunitar în acest domeniu (relevante fiind emisiile de CO2), la nivel na ional au fost impuse taxe de
mediu pentru autovehicule. Aceste taxe aduc venituri în bugetul Fondului pentru mediu i se utilizeaz de
tre Administra ia Fondului pentru Mediu în vederea finan rii programelor i proiectelor pentru protec ia
mediului, conform OUG nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
4.1.2.1Schimb ri semnalate în regimul climatic în România, perioada 2001-2030

Având în vedere cele men ionate anterior este important de urm rit care sunt schimb rile semnalate în
regimul climatic, dar i care vor fi prognozele în evolu ia acestuia.
Evenimentele extreme care pot provoca pagube importante i dezastre naturale sunt: ploi abundente/
inunda ii, alunec ri de teren, grindin , desc rc ri electrice, polei, avalan e, furtuni, viscole, secete, valuri
de c ldur , valuri de frig.

57
58

Ghid privind adaptarea la efectele schimb rilor climatice aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 1170/2008
Strategia Na ional a României privind Schimb rile Climatice 2013 - 2020
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Conform Raportului IPCC activit ile umane sunt responsabile de înc lzirea global la care asist m în
prezent. Industria i transporturile au o contribu ie important la înc lzirea climei, de aceea este necesar
adaptarea la schimb rile climatice pentru planificarea activit ilor viitoare.
Acest capitol are drept scop prezentarea schimb rilor semnalate în regimul climatic în România i
scoaterea în eviden a zonelor cele mai sensibile aflate în vecin tatea sau în zona de dezvoltare a
infrastructurii de transport.
În perioada 2001-2007 au fost semnalate o serie de schimb ri în regimul climatic din România59 :
Temperatura anual : În timpul verii s-a semnalat o înc lzire semnificativ de aproximativ 2oC în
toat ara, în regiunile extracarpatice în timpul iernii i prim verii. În timpul toamnei se remarc o
tendin de r cire u oar în toat ara care nu este îns semnificativ din punct de vedere
statistic.
Precipita ii: Iarna i prim var s-au identificat tendin e de sc dere a cantit ilor de precipita ii în
majoritatea regiunilor rii, dar nu semnificative. Tendin e semnificative de cre tere a cantit ilor
de precipita ii pe arii mai extinse se remarc în anotimpul de toamn .
Vânt: Iarna i prim vara, viteza medie a vântului prezint tendin e semnificative de sc dere în
toate regiunile extracarpatice i în arealele montane. Vara i toamna, tendin ele de sc dere sunt
mai reduse sau sunt nesemnificative statistic în cea mai mare parte a rii.
Secet : S-a înregistrat o cre tere semnificativ a duratei maxime a intervalului cu zile
consecutive f
ploaie în sudul rii în timpul iernii i în vestul rii în timpul verii.
În figura de mai jos se prezint harta inunda iilor semnificative înregistrate în România în ultimii 40 de
ani60 .

59

Scenarii de schimbare în regimul climatic în România 2001-2030, Administra ia Na ionala de Meteorologie,
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/04/2012-0423_schimbari_climatice_schimbareregimclimatic2001_2030.pdf
60
http://www.rowater.ro/EPRI/EPRI.aspx
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Figura 4.7 Harta inunda iilor semnificative înregistrate în România în ultimii 40 de ani

Proiec iile privind schimb rile în regimul climatic din România (temperatura aerului i precipita iile
atmosferice) pentru perioada 2001-2030 au fost realizate de Administra ia Na ional de Meteorologie, în
condi iile scenariului IPCC de emisie care presupune o rat ponderat de cre tere a concentra iei gazelor
cu efect de ser pentru secolul 2161 . Din aceste proiec ii au rezultat urm toarele54:
cre terea temperaturii medii globale;
cre terea temperaturilor minime medii din timpul iernii în Mun ii Carpa ii i în regiunile din jurul
acestora în compara ie cu restul rii;
cre terea mai mare a temperaturii maxime medii din timpul verii în partea de sud i sud-est în
compara ie cu nordul rii;
secete mai frecvente în timpul verii, în special în sud i sud-est;
valuri de c ldur mai frecvente;
precipita ii mai intense pe perioade scurte de timp, ce determin viituri rapide mai frecvente;
sc dere general a volumului de precipita ii în timpul verii, în special în sud i sud-est.

61

Raport na ional privind starea mediului, anul 2012, ANPM
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Figura 4.8 Localizarea infrastructurii de transport din România i cre terea temperaturii medii multianuale
(0C) în intervalul 2001-2030, comparativ cu intervalul de referin 1961-1990 ) 62.

62

Raport anual privind starea mediului – Capitolul 7 Schimb ri climatice, 2012, ANPM ;
Raportul de evaluare rapid a sectorului transporturilor, ianuarie 2014 - Programul privind schimb rile climatice i
o cre tere economic verde, cu emisii reduse de carbon
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Figura 4.9 Localizarea infrastructurii de transport din România i diferen ele în cantitatea medie multianual
de precipita ii (în %) dintre intervalul 2001-2030 i normala climatologic standard (1961-1990)63.

4.1.2.2. Adaptarea la schimb rile climatice
Activitatea de transport este în strâns leg tur cu consumul de energie/ combustibil i emisiile de gaze
cu efect de ser . Totodat transportul are un rol foarte important în sprijinirea dezvolt rii economice a
României. Este necesar adoptarea unor m suri care s permit reducerea emisiilor de GES din sectorul
de transport, f
a compromite dezvoltarea economic cu scopul asigur rii unei dezvolt ri durabile.
Pe de alt parte trebuie avut în vedere i vulnerabilitatea infrastructurii de transport rutier, feroviar, naval
i aerian la manifest rile evenimentelor meteorologice extreme. Pentru prevenirea i combaterea acestor
efecte sunt necesare investi ii importante i promovarea unui management adecvat.
Având în vedere proiec iile privind schimb rile în regimul climatic din România enumerate în subcapitolul
anterior sunt necesare m suri cât mai urgente de adaptare la efectele schimb rilor climatice. Principalele
ac iuni cuprinse în Ghidul privind adaptarea la efectele schimb rilor climatice (2008) pentru sectorul
transporturilor sunt :
revizuirea reglement rilor privind infrastructura, cum ar fi: drenarea apelor pluviale, terasamente,
drumuri, c i ferate, poduri, tuneluri;
identificarea de rute alternative de transport;
asigurarea colect rii adecvate a apelor pluviale din re eaua stradal ;

63

Raport na ional privind starea mediului – Capitolul 7 Schimbari climatice, 2012, ANPM
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asigurarea protec iei re elei c ilor de comunica ie pentru a rezista condi iilor meteorologice extreme.
În construc ia drumurilor trebuie asigurate suficiente poduri, rigole i canale în cazul precipita iilor
intense i a inunda iilor;
protejarea infrastructurii c ilor ferate împotriva eroziunii;
înt rirea structurii porturilor pentru a face fa furtunilor din ce în ce mai puternice (de ex. prin
folosirea stabilopozilor);
înlocuirea cablurilor de suprafa cu cabluri subterane;
construirea, în re eaua de drumuri i cale ferat , a unui num r adi ional de facilit i pentru a asigura
tranzitul animalelor s lbatice (poduri verzi, pasaje);
promovarea unor tehnologii noi de îmbr
min i stradale (beton asfaltic sau beton de ciment) i de
execu ie a stratului de rulare pe baz de mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru
preîntâmpinarea deforma iilor permanente (datorate cre terii temperaturii) i asigurarea rezisten ei la
fisurare (datorat sc derii temperaturii);
reducerea transportului rutier, în special a celui de marf , prin îmbinarea cu celelalte tipuri de
transport (feroviar, maritim, fluvial, aerian), promovarea transportului intermodal;
încurajarea transporturilor alternative cu impact cât mai redus asupra mediului;
îmbun
irea c ilor de rulare i fluidizarea traficului cu efecte de reducere a consumurilor de
combustibil i implicit de emisii de gaze cu efect de ser ;
limitarea masei mijloacelor de transport de m rfuri pe anumite tronsoane cu expunere ridicat a
popula iei;
împ durirea zonelor afectate de inunda ii i alunec ri de teren limitrofe c ilor de comunica ie.
4.1.3 Eficien a energetic

i conservarea/ utilizarea surselor regenerabile naturale

Consumul de resurse pentru sectorul transporturi implica resursele utilizate pentru construc ia/
modernizarea/ reabilitarea infrastructurii de transport (suprafe e de teren, piatra, nisip, ap , lemn) i
resursele utilizate pentru desf urarea efectiv a activit ii de transport .
Transportul este un sector de activitate cu o dependen semnificativ de combustibilii fosili. Consumul
anual de energie pentru sectorul transporturi a crescut continuu în perioada între 1990 i 2007 în rile
membre UE. Pentru a se realiza obiectivul stabilit la nivel european de reducere cu 60% al emisiilor de
CO2 pân în 2050, comparativ cu 1990 este necesar s se reduc consumul de petrol în sectorul
transporturilor cu aproximativ 70%. În prezent dependen a de petrol atinge un procent de 96%.64
La nivel na ional, în perioada 2000-2011, transportul ocupa al treilea loc în ierarhia marilor consumatori
de energie (tone echivalent petrol), dup consumul casnic i cel industrial. Dintre modurile de transport,
transportul rutier este ramura cu cel mai mare consum de energie (la nivelul anului 2011 înregistrând un
consum de aproape 86% din consumul total pentru sectorul transporturi).
Parcul de autovehicule a evoluat într-un ritm rapid în perioada 1989-2010, fa de anul 1989 parcul
crescând cu 64% pân în anul 1995, cu o rat medie anual de 8,6% i de 3,41 ori pân în anul 2010,
rata medie anual pentru întreaga perioad 1989-2010 fiind de 6%. Cre terea cea mai mare a parcului sa ob inut la autoturisme care în perioada 1989-2010 a crescut de 3,62 ori, cu o rat medie anual de
6.3%65.
Situa ia vânz rilor de autovehicule pe pia a din România a înregistrat un trend ascendent din 2005 pân
în 2007-2008, urmând apoi o pr bu ire a pie ei în 2009-2010 (40% fa de vârful din 2007) pe fondul
crizei financiare, ajungându-se la nivelul anilor 2002-200331.

64

Agen ia
European
pentru
Protec ia
http://www.eea.europa.eu/themes/transport/intro
65
Master Plan General de Tranporturi

Mediului,

sec iunea

transporturi

-
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Analizând situa ia din punct de vedere al tipului de combustibil se constat o cre tere a ponderii
autoturismelor diesel, de la aproximativ 28 % din total autoturisme în 2005 pân la 44 % în 2007, urmat
de o stabilizare în jurul valorii de 33 % în ultimii ani. La nivelul anului 2013 peste 55% din dintre vehicule
înscrise în Parcul Na ional Auto folosesc benzina ca i combustibil.
La nivel na ional s-au desf urat o serie de programe de modernizare a parcului auto al regiei autonome
de transport public, care au permis promovarea cu prioritate a vehiculelor electrice, dar i a
combustibililor alternativi nepoluan i66.

Consumul de energie pe sectoare de activitate
2000-2011
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Figura 4.10 Consumul de energie pe sectoare de activitate - tone echivalent petrol (tep)67.

Consumul de energie (1000 tep) la nivel national pe
moduri de transport , perioada 2000 - 2011
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000

2001

transportul feroviar

2002

2003

2004

transportul rutier

2005

2006

2007

2008

2009

transportul pe cai navigabile interioare

2010

2011

transportul aerian

Figura 4.11 Consumul de energie pe moduri de transport – 1000 tone echivalent petrol (tep) 59

66

Transportul i mediul, http://www.anpm.ro/upload/16089_13%20TRANSPORTURI.pdf. Programe cum ar fi:
CIVITAS “Alternative ecologice pentru dezvoltarea durabil a ora elor Europei” – Suceava, Ploie ti, Ia i,
Craiova;“Reducerea polu rii prin utlizarea în transportul public a unor mijloace de transport ecolologice cu
combustibili alternative” , Proiectul COMMERCE (Creating Optimal Mobility Measures to Enable Reduced
Commuter Emissions) - Bucure ti
67
Baza de date - Indicatori statistici de dezvoltare durabil a Institutului Na ional de Statistic disponibile la adresa
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
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La nivel european energia regenerabil ar trebui s reprezinte cel pu in 10% din consumul de energie din
sectorul transporturilor, pân în 2020. În România, utilizarea biocarburan ilor i a altor carburan i
regenerabili pentru transport este reglementat prin HG nr. 935 din 21 septembrie 2011 privind
promovarea utiliz rii biocarburan ilor i a biolichidelor cu modific rile i complet rile ulterioare.
Pentru realizarea obiectivelor na ionale obligatorii privind ponderea energiei din surse regenerabile
utilizat în transporturi, furnizorii de carburan i introduc pe pia numai benzin i motorin cu un con inut
de biocarburan i dup cum urmeaz 68 :
de la data intr rii în vigoare a acestei hot râri, motorina cu un con inut de biocarburant de minimum
5% în volum;
de la data de 1 ianuarie 2016, motorina cu un con inut de biocarburant de minimum 6,5% în volum;
de la data intr rii în vigoare a acestei hot râri, benzina cu un con inut de biocarburant de minimum
4% în volum i de maximum 5% în volum;
de la data de 1 ianuarie 2013, benzina cu un con inut de biocarburant de minimum 5% în volum;
de la data de 1 ianuarie 2014, benzina cu un con inut de biocarburant de minimum 4,5% în volum;
de la data de 1 ianuarie 2018, benzina cu un con inut de biocarburant de minimum 8% în volum.
Infrastructura de transport necesit adaptare la utilizarea combustibililor alternativi. La nivel na ional nu
exist suficiente puncte de alimentare cu astfel de combustibili sau care s permit înc rcare electric .
Cantitatea de biocombustibili utiliza i pentru sectorul transporturi în perioada 2007-2011 este prezentat
în tabelul urm tor.
Tabelul 4.2 Cantitatea de biocombustibil utilizat în sectorul transporturi în perioada 2007-2011 (mii tep)
Anul

2007

2008

2009

2010

2011

Cantitatea de biocombustibil utilizat în
sectorul transporturi
(mii tep)

0.861

1.984

2.33

2.4

3.55

Sursa: Baz de date - Indicatori statistici de dezvoltare durabil a Institutului Na ional de Statistic
disponibile la adresa http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
4.1.4Apa
4.1.4.1Apele de suprafa
România dispune de o re ea hidrografica complex cu o lungime de 79.567 km, ce cuprinde urm toarele
categorii de ape:
râuri permanente – 55.535 km, care reprezint 70 % din totalul cursurilor de ap ;
râuri nepermanente – 23.370 km, care reprezint 30 % din totalul cursurilor de ap ;
lacuri naturale - 117 cu suprafa a mai mare de 0.5 km2, dintre care 52 % sunt în Delta Dun rii ;
acumul ri - 255 cu suprafa a mai mare de 0.5 km2 ;
ape tranzitorii –781.37 km2 (128 km ape tranzitorii marine i lacul Sinoe) ;
ape costiere – 571.8 km 2 (116 km).
Categoriile de ape de suprafa
68

din România sunt reprezentate în Figura 4.12.

Conform HG nr. 1308 din 27 decembrie 2012 i HG nr. 1121 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea i
completarea Hot rârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utiliz rii biocarburan ilor i a biolichidelor, precum
i pentru modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condi iilor de introducere pe
pia a benzinei i motorinei i de introducere a unui mecanism de monitorizare i reducere a emisiilor de gaze cu
efect de ser
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Din punct de vedere al administr rii sistemului de gospod rire al apelor, teritoriul României a fost împ
în urm toarele 11 bazine hidrografice:
Nr. crt.

Tabelul 4.3 Bazine hidrografice
Bazin hidrografic
Suprafa a (km2)

1.

Some -Tisa

22.380

2.

Cri urile

17.860

3.

Mure

28.310

4.

Banat

18.393

5.

Jiu

16.713

6.

Olt

24.050

7.

Arge -Vedea

21.479

8.

Ialomi a-Buz u

23.874

9.

Siret

28.116

10.

Prut-Bârlad

20.267

11.

Dobrogea-Litoral

20.079

it

Gestionarea cantitativ i calitativ a apelor i aplicarea strategiei i politicii na ionale în domeniu apelor
se realizeaz de c tre Administra ia Na ional ,,Apele Române” i Administra iile Bazinale de Ap . Din
informa iile prezentate în Raportul na ional privind starea mediului realizat de Agen ia Na ional pentru
Protec ia Mediului, la nivelul anului 2012 evaluarea st rii ecologice/ poten ialului ecologic pe bazine
hidrografice se prezint astfel:
Tabelul 4.4 Evaluarea st rii ecologice/ poten ialului ecologic pe bazine hidrografice (anul 2012)
Bazin
Stare ecologic
Poten ial ecologic
hidrografic
Starea ecologic a corpurilor naturale de Cele 2 corpuri de ap puternic modificate
ap de suprafa a celor 16 corpuri de ap
evaluate – râuri însumând 104 km au atins
naturale monitorizate - râuri însumând 989 obiectivul de calitate privind poten ialul ecologic
km, se prezint astfel:
bun.
Tisa
897 km (90,70%) se prezint în stare
ecologic bun ,
92 km (9,30%) se prezint
în stare
ecologic moderat .
Starea ecologic a corpurilor naturale de Poten ialul ecologic al corpurilor de ap de
ap de suprafa a celor 55 corpuri de ap
suprafa
puternic
modificate
râuri
– râuri, însumând un num r total de monitorizate în bazinul hidrografic Cri uri pentru
1.396,77 km, se prezint astfel:
cele 8 corpuri de ap puternic modificate –
955,75 km (68,43%) s-au încadrat în râuri, pe o lungime de 258,66 km se prezint
Cri urile
stare ecologic bun
astfel:
441,02 km (31,57%) în stare ecologic
243,54 km (94,15%) s-au încadrat în
moderat .
poten ial ecologic bun,
15,12 km (5,85%) în poten ial ecologic
moderat.
Starea ecologic a corpurilor naturale de Poten ialul ecologic al corpurilor de ap de
ap de suprafa – râuri monitorizate în suprafa
puternic
modificate
–
râuri
Bazinul Hidrografic Arge pentru cele 51 monitorizate - 9 corpuri de ap puternic
corpuri de ap naturale – râuri pe o lungime modificate – râuri pe o lungime de 311,26 km:
de 1.576,59 km monitorizate se prezint
52,50 km (16,87%) s-au încadrat în
astfel:
poten ialul ecologic bun
Arge
941,65 km (59,73%) în stare ecologic
258,76 km (83,13%) în poten ialul ecologic
bun
moderat.
634,98 km (40,27%) în stare ecologic
Cele 2 corpuri de ap artificiale, reprezentând
moderat .
un num r total de 24,66 km, se încadreaz în
poten ialul ecologic bun.
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Bazin
hidrografic

Vedea

Ialomi a

Mure

Some

Stare ecologic

Poten ial ecologic

Pentru cele 15 corpuri de ap naturale
evaluate – râuri, pe o lungime de 819,33
km, situa ia este urm toarea: 94,01 km
(11,47%) în stare ecologic bun , 692,93
km (84,57%) în stare ecologic moderat ,
10,94 km (1,34%) în stare ecologic slab
i 21,45 km (2,62%) în stare ecologic
proast .

Cele 3 corpuri de ap puternic modificate
reprezentând 96,02 km, s-au încadrat în
poten ialul ecologic moderat.
1 corp de ap artificial, reprezentând 5,04 km,
care s-a încadrat în poten ialul ecologic
moderat.

Pentru cele 25 de corpuri de ap evaluate
– râuri pe o lungime de 1.008,00 km, pentru
care rezultatele au ar tat ca:
364,00 km (36,11%)
în starea
ecologic bun
644,00 km (63,89%) în starea
ecologic moderat .

Din punct de vedere al poten ialului ecologic,
cele 2 corpuri de ap puternic modificate –
râuri, pe o lungime de 67,00 km s-au încadrat
în poten ialul ecologic moderat.

Pentru cele 51 corpuri de ap evaluate–
râuri, însumând 1.927,32 km, rezultatele se
prezint astfel:
1.454,07 km (75,45%) în stare
ecologic bun
473,25 km (24,55%) în stare ecologic
moderat .

Pentru cele 42 corpuri de ap naturale râuri, însumând un num r de 2.394 km,
rezultate se prezint astfel:
1.340 km (55,97%) s-au încadrat în
stare ecologic bun ,
1.033 km (43,15%) în stare ecologic
moderat
21 km (0,88%) s-au încadrat în starea
ecologic proast .
-

Aranca

Bega – Timi –
Cara

Nera – Cerna
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Au fost evaluate 25 corpuri de ap naturale
– râuri, însumând 1.005,89 km. Rezultate
ob inute
882,86 km (87,77%) au stare ecologic
bun
123,03 km (12,23%) au stare
ecologic moderat .
Toate cele 8 corpuri de ap naturale –
râuri, pe o lungime de 493,78 km s-au
încadrat în starea ecologic bun

Cele 2 corpuri de ap artificiale, în lungime
total de 12,1 km, s-au încadrat în poten ialul
ecologic moderat.
Au fost evaluate:
48 corpuri de ap puternic modificate –
râuri, însumând un num r de 1.901,68 km.
pentru care rezultatele se prezint astfel: 1
1.230,52 km (64,71%) în poten ial ecologic bun;
671,16 km (35,29%) în poten ial ecologic
moderat .
3 corpuri de ap artificiale, însumând un
num r de 105,94 km pentru care rezultatele se
prezint astfel: 22,31 km (21,06%) în poten ial
ecologic bun; 83,64 km (78,94%) în poten ial
ecologic moderat.
Au fost evaluate 5 corpuri de ap puternic
modificate – râuri însumând un num r de 302
km. Rezultate sunt:
73 km (24,2%) s-au încadrat în poten ialul
ecologic bun
229 km (75,8%) în poten ial ecologic
moderat.

A fost evaluat un corp de ap puternic modificat
(Aranca + afluen i), cu o lungime de 126,82 km,
corp de ap care s-a încadrat în clasa de
poten ial ecologic moderat
Cele 13 corpuri de ap puternic modificate
evaluate, însumând un num r de 478,91 km
prezint urm toarele caracteristici: 257,56 km
(53,78%) au poten ial ecologic bun i 221,35
km (46,22%) au poten ial ecologic moderat
Corpul de ap artificial evaluat, având o
lungime de 43,98 km, s-a încadrat în
poten ialul ecologic moderat
Cele 3 corpuri de ap puternic modificate
evaluate, însumând 45,51 km, prezint
urm toarea reparti ie 39,63 km (87,08%) în
poten ial ecologic bun i 5,88 km (12,92%) în
poten ial ecologic moderat.
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Bazin
hidrografic

Stare ecologic

Poten ial ecologic

Jiu

Cele 41 de corpuri de ap naturale – râuri,
însumând 1.293,7 km evaluate au
urm toarea reparti ia în raport cu starea
ecologic : 915,1 km (70,74%) au stare
ecologic bun
i 378,6 km (29,26%) au
stare ecologic moderat .

Singurul corp de ap puternic modificat din
categoria râuri, cu o lungime de 9 km, s-a
încadrat în poten ialul ecologic moderat.

Pentru cele 73 corpuri de ap
- râuri
monitorizate, însumând 2.205 km, reparti ia
în raport cu starea ecologic
este
urm toarea: 1.553 km (70,43%) au stare
ecologic bun
i 652 km (29,57%) au
stare ecologic moderat .

Pentru cele 12 corpuri de ap
puternic
modificate din categoria râuri monitorizate, în
lungime total de lungime de 533,5 de km,
reparti ia este urm toare: 6 km (1,12%) în
poten ial ecologic maxim, 175,5 km (32,89%) în
poten ial ecologic bun i 352 km (65,98%) în
poten ial ecologic moderat.
Cele 2 corpuri de ap artificiale delimitate, în
lungime de 42 km în urma monitoriz rii din anul
2012, s-au încadrat ambele în poten ial
ecologic moderat.
Pentru cele 5 corpuri de ap puternic modificate
din categoria râuri evaluate, în lungime total
de 120,56 de km, situa ia este urm toarea:
18,17 km (15,08%) au poten ial ecologic bun i
102,39 km (84,92%) au poten ial ecologic
moderat.

Olt

Bazinul
Hidrografic
Siret

Siret

Subbazinul
hidrografic
Bârlad
Subbazinul
hidrografic
Buz u

Prut

Pentru cele 51 râuri evaluate, pe o lungime
de 4.160,15 km, reparti ia în raport cu
starea ecologic este urm toarea: 3.426,31
km (82,36%) au stare ecologic bun
i
733,84 km (17,64%) au stare ecologic
moderat .
Au fost evaluate un num r total de 6 corpuri
de ap naturale – râuri pe o lungime de
374,8 km. Rezultatele monitoriz rii se
prezint astfel: 171,48 km (45,75%) au
starea ecologic
bun
i 203,33 km
(54,25%) au starea ecologic moderat .
Au fost evaluate 14 corpuri de ap – râuri
pe o lungime de 585,5 km. Starea
ecologic este urm toarea: 244,5
km
(41,76%) au starea ecologic bun i 341,0
km (58,23%) au starea ecologic moderat .
Au fost evaluate 8 corpuri de ap naturale –
râuri, însumând 498,05 kilometri. Reparti ia
st rii ecologice pe cei 498,05 kilometri
evalua i a fost urm toarea: 221,14 km
(44,40%) au starea ecologic bun
i
276,91 km (55,60%) au starea ecologic
moderat .

Cele 2 corpuri de ap puternic modificate
monitorizate – râuri, pe o lungime de 214,6 km
s-au încadrat în poten ialul ecologic moderat.

Cele 2 corpuri de ap puternic modificate
monitorizate - râuri au fost, pe o lungime de 47
km. To i cei 47 km s-au încadrat în poten ialul
moderat.
Toate cele 6 corpuri de ap puternic modificate
evaluate – râuri, pe o lungime de 628,12 km - sau încadrat în poten ial ecologic moderat.

Dun re

În urma evalu rii celor 54 corpuri de ap râuri (în afara corpurilor de ap localizate
pe cursul principal al fluviului Dun rea i pe
cele 3 bra e principale), cca 715 km
monitoriza i, a rezultat: 215 km (30,1%) au
stare ecologic bun i 500 km (69,9%) au
stare ecologic moderat .

Cei cca 242 km (corpurile de ap de suprafa
– puternic modificate i artificiale) monitoriza i i
evalua i în raport cu poten ialul ecologic s-au
încadrat în poten ial ecologic moderat.

Litoral

Cele 12 de corpuri de ap
naturale
evaluate – râuri, însumând 295,6 km
prezint urm toarea reparti ie în raport cu
starea ecologic : 15,6 km (5,28%) s-au
încadrat în starea ecologic bun i 280 km
(94,72%) s-au încadrat în starea ecologic

Au fost evaluate 2 corpuri de ap artificiale râuri , în lungime total de 64,41 km. Acestea
au urm toarea reparti ie în raport cu poten ialul
ecologic: 9,60 km (14.9%) au poten ialul
ecologic bun i 54,81 km (85.1%) au poten ialul
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Poten ial ecologic
ecologic moderat.

În anul 2012 pe primul loc în clasamentul domeniilor de activitate la care s-au înregistrat volume mari de
ape uzate neepurate a fost: activitatea de colectare i epurare ape uzate urbane. Cea mai mare pondere
la volumul de ap uzat epurat necorespunz tor o are activitatea de producere a energiei electrice i
termice (cca. 53% din volumul total de ap epurat necorespunz tor), urmat de activitatea de colectare
i epurare a apelor uzate (cca. 35% din volumul total de ap epurat necorespunz tor).
Din totalul volumelor de ape uzate evacuate, sectorul transporturi este responsabil de un procent de
0,01%.69.
Intensitatea impactului surselor de poluare asupra receptorilor naturali (ape de suprafa ) depinde de
dou caracteristici principale ale apelor uzate: debitul efluentului i gradul de înc rcare cu poluan i. În
ceea ce prive te analiza cantit ilor de poluan i evacua i în anul 2012, exprimate printr-un ansamblu de
indicatori fizico-chimici, pentru activitatea de transporturi situa ia se prezint astfel70:
Materii în suspensie: 53.807716 tone (0.00028% din cantitatea totala de poluant evacuat în anul
2012 );
CBO5: 55.320720 tone (0.00086% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
CCO-Cr: 129.956001 tone (0.00055% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Azot total: 1.231490 tone (0.00006% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Fosfor total: 2.524948 tone (0.00088% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Azoti i: 0.082715 tone (0.00012% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Azota i: 0.602207 tone (0.00004% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Amoniu: 23.856145 tone (0.00121% cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Reziduu filtrabil: 391.656606 tone (0.00029% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Cloruri: 2.359631 tone (0.00001% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Sulfa i: 18.423813 tone (0.00009% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Calciu: 5.34532 tone ( 0.00003% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Magneziu: 0.679782 tone (0.00001% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012) ;
Detergen i sintetici: 1.418589 tone (0.00004% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012);
Substan e extractibile: 17.296089 tone (0.00116% din cantitatea total de poluant evacuat în anul
2012);
Produse petroliere; 0.032344 tone (0.00002% din cantitatea total de poluant evacuat în anul 2012).

69
Sinteza calit ii apelor din România în anul 2012 (extras), Administra ia Na ionala “Apele Române”,
http://www.rowater.ro/Lists/Sinteza%20de%20calitate%20a%20apelor/Attachments/11/Sinteza%20PCA%202012%
20extras%2028.10.pdf
70
Sinteza calit ii apelor din România în anul 2012 (extras), Administra ia Na ionala “Apele Române”,
http://www.rowater.ro/Lists/Sinteza%20de%20calitate%20a%20apelor/Attachments/11/Sinteza%20PCA%202012%
20extras%2028.10.pdf
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Sectorul transporturi i calitatea apelor de suprafa
Contribu ia sectorului transporturi la totalul cantit ilor de poluan i evacua i este foarte mic în compara ie
cu restul activit ilor economice.
Nu exist informa ii detaliate privind contribu ia activit ii de transport, pe sectoare de transport, la
poluarea apelor de suprafa a. Informa ii privind cantit ilor de poluan i evacua i în anul 2012, exprimate
printr-un ansamblu de indicatori fizico-chimici, pentru activitatea de transporturi au fost prezentate în
paragrafele anterioare.
Traseele drumurilor rutiere i c ilor ferate existente traverseaz un num r considerabil de cursuri de ap
de suprafa (v. Figura 4.12). La nivel na ional nu sunt disponibile informa ii pentru a realiza o analiz a
modului în care activitatea de transport (pe sectoare de transport) influen eaz calitatea apelor, pentru
fiecare curs de ap aflat în rela ie direct cu infrastructura de transport.
Activit i care ar putea cauza poluarea apelor de suprafa

asociate sectorului transporturi sunt:

Lucr rile hidrotehnice (drag ri, dren ri, etc.) care pot produce modific ri ale sistemului
hidrologic i morfologic;
Diverse accidente ce se produc în sectorul transportului de marf (pierderi de substan e
poluante);
Devers ri necontrolate de poluan i în ap (ape pluviale impurificate cu produse petroliere,
diverse substan e utilizate pentru desz pezire)
Naviga ia i lucr rile pentru asigurarea condi iilor optime pentru naviga ie;
Colectarea necorespunz toare a apelor pluviale impurificate cu hidrocarburi de pe drumurile
rutiere.
Emisiile de gaze provenite din trafic contribuie la cre terea acidit ii atmosferei cu efecte
directe i/ sau indirecte asupra tuturor componentelor de mediu, inclusiv asupra calit ii apei.
Construc ia podurilor/viaductelor pentru asigurarea trecerii drumurilor, c ilor ferate peste ape
pot determina modific ri hidromorfologice sau necesita corec ii ale albiilor. Caracteristicile
hidromorfologice ale cursurilor de ap condi ioneaz starea i func ionarea ecologic a
mediilor acvatice.
ile navigabile din România
Dun rea este cel mai important curs de ap din ara noastr reprezentând pe lâng principala re ea de
i navigabile i surs de ap pentru diverse folosin e, surs de hran (faun piscicol ), surs de energie
prin hidrocentralele de la Por ile de Fier I i II.
Re eaua de c i navigabile are o lungime de aproximativ 1779 km, din care 1075 km Dun rea navigabil
interna ional, 524 km bra ele navigabile ale Dun rii, 91 km canale artificiale de navigare (Dun re - Marea
Neagr i Poarta Alb –Midia N vodari).
Calea navigabil a Dun rii se împarte în Dun rea fluvial (de la intrarea în ar pân la Tulcea) i
Dun rea maritim (de la Tulcea pân la v rsarea în Marea Neagr ). Adâncimea minim pentru ca
naviga ia s se desf oare în condi ii de siguran pe Dun rea fluvial este de circa 2.5 m, iar pentru
Dun rea maritim este de aproximativ 7 m. Canalul Sulina asigur traficul maritim (pentru nave de 25000
TDW) de la Marea Neagr spre Dun re, fiind leg tura între Dun rea maritim i Dun rea fluvial 71 .
Canalul Bega era singur ruta navigabil pe râurile interioare din România, îns naviga ia pe acest canal
s-a închis pentru transportul de c tori din anul 1967 i pentru transportul de marf din 1960. Pe acest
canal (mai precis pe sectorul Timi oara – Sânmihaiul Român) în prezent se desf oar doar naviga ie de
agrement.

71

Plan de management al fluviului Dunarea, Deltei Dunarii, spatial hidrografic Doborgea i apele costiere
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Regimul actual al naviga iei pe Dun re este reglementat de Conven ia de la Belgrad 1948 ratificat prin
Decretul nr. 298 din 30 octombrie 1948. Naviga ia pe Dun rea de Jos i în sectorul Por ilor de Fier se
efectueaz în conformitate cu regulile de naviga ie stabilite de Administra iile zonelor indicate. Naviga ia
în celelalte sectoare ale Dun rii se efectueaz în conformitate cu regulile stabilite de c tre rile dun rene
respective al c ror teritoriu este traversat de Dun re i, în zonele în care malurile Dun rii apar in la doua
state diferite, dup regulile stabilite de comun acord între aceste state.

Figura 4.12 Infrastructura de transport în rela ie cu re eaua hidrografic a României (apele de suprafa )

Regulamentul de naviga ie pe sectorul românesc al Dun rii cuprins între Km 1075 i ie irea în mare, a
fost elaborat pe baza Dispozi iilor fundamentale privind naviga ia pe Dun re elaborate de Comisia Dun rii
i a fost aprobat prin OMT nr. 859/07.06.2013. Acest regulament include în capitolul 10 dispozi ii speciale
pentru prevenirea polu rii apelor Dun rii i eliminarea de eurilor rezultate la bordul navelor.
Calitatea apei Dun rii este influen at de tipul activit ilor care se desf
cu Dun rea, dar i de calitatea apelor care se vars în Dun re.

oar pe Dun re sau au leg tura

Fluviul Dun rea are un parcurs de aproximativ 37.7% din lungimea sa pe teritoriul României i este
colectorul, respectiv emisarul c tre Marea Neagr a tuturor evacu rilor din zonele riverane din amonte,
afectând calitatea apelor Deltei Dun rii, dar i zona costier a M rii Negre.
Majoritatea porturilor fluviale din România se afl pe cursul Dun rii. Pe Dun re sunt în total 30 de porturi
fluviale, inclusiv 6 porturi din cadrul TEN-T dintre care, în prezent, aproximativ 10 opereaz foarte pu in
marf . Unele dintre aceste porturi nu sunt dotate corespunz tor pentru manevrarea volumelor
semnificative de m rfuri. Lipsa dot rilor corespunz toare ar putea cre te riscul producerii unor accidente
cu efecte asupra calit ii apei.
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Pe fluviul Dun rea, administrat de ABA Jiu i ABA Dobrogea – Litoral, au fost identificate i evaluate un
num r total de 7 corpuri de ap (4 corpuri de ap pe cursul principal i 3 corpuri de ap pe cele 3 bra e,
toate cu o lungime total monitorizat de 1.260 km). Cele 7 corpuri de ap au fost desemnate ca fiind: 2
corpuri de ap naturale i 5 corpuri de ap puternic modificate. În urma evalu rii datelor ob inute, a
rezultat c toat lungimea monitorizat s-a încadrat în starea ecologic bun , respectiv poten ialul
ecologic bun72 .
enalul navigabil prezint deficien e atât în ceea ce prive te l imea, cât i adâncimea acestuia.
Adâncimea variabil a apei duce la îngreunarea naviga iei pe Dun re. Un num r de apte sec iuni ale
Dun rii se încadreaz în mod regulat sub standardul de 2,5 m adâncime necesar pentru o "cale
navigabil interna ional ", a a cum este definit de c tre Comisia Economic a Na iunilor Unite, în
conformitate cu recomand rile Comisiei Dun rii. Una dintre zonele cele mai problematice este sectorul
Zimnicea, unde pentru o sec iune de 150 km c toria poate dura între ase ore i dou zile (datorit
necesit ii de a realc tui convoiul i dublarea cursei remorcherului în condi iile unor adâncimi de naviga ie
reduse). Problemele de adâncime pot pune în dificultate i siguran a transportului, crescând riscul de
producere a unor accidente.
Puncte de traversare a Dun rii pe sectorul românesc sunt urm toarele:
Puncte de trecere feroviare i rutiere:
o podul Giurgiu – Ruse, punct de trecere a frontierei România – Bulgaria (rutier i feroviar),
podurile Fete ti – Cernavod (rutier i feroviar), podul Calafat – Vidin (rutier i feroviar),
podul Giurgeni-Vadul Oii (rutier) i barajul Por ile de Fier I (rutier), punct de trecere a
frontierei între România i Serbia.
Puncte de traversare cu bacul:
o la Moldova Veche, Svini a i Or ova între România i Republica Serbia, la Calafat, Bechet,
Turnu M gurele, Giurgiu, Olteni a i C ra i între România i Republica Bulgaria i pe
teritoriul României: la Br ila, Gala i i Tulcea.
Activitatea de naviga ie poate contribui la poluarea apei Dun rii în urm toarele situa ii: devers ri
accidentale în timpul opera iunilor de înc rcare-desc rcare a m rfurilor, devers ri accidentale în timpul
manevrelor pentru alimentarea cu combustibil a navelor, diverse accidente în care poate fi implicate
navele pe parcursul transportului sau sta ion rii în port (coliziuni cu alte nave; incendii/explozii la bord;
defec iuni tehnice care pot conduce la e uarea, fisurarea navei, etc.)
Autorit ile competente ale rilor dun rene sunt investite cu drepturi i obliga ii privind punerea în
aplicare a cerin elor în materie de prevenire a polu rii Dun rii pentru activitatea de naviga ie. Dispozi iile
pentru prevenirea polu rii apelor Dun rii sunt tratate în cadrul capitolului II a Recomand rilor Comisiei
Dun rii.
În ceea ce prive te calitatea apelor costiere în prezent s-a constat o u oar îmbun
ire, cauza fiind
reducerea activit ilor economice din rile centrale i est-europene din bazinul Dun rii survenit dup
anul 1990 i tendin a de modernizare a sta iilor de epurare ale aglomer rilor umane i unit ilor
industriale din Statele Membre ale UE, îns ecosistemele nu au atins situa ia similar cu cea observat în
anul 1973, considerat a fi de referin .
Impactul asupra apelor cauzat de transportul maritim este dat în principal de scurgerile accidentele care
apar în timpul opera iunilor de înc rcare-desc rcare, transport i manipulare a produselor petroliere i
petrochimice.
În cele ce urmeaz se prezint accidentele cu efecte minore care au avut loc în porturile maritime i
Canalul Dun re Poarta Alb - Midia N vodari în perioada 2011-2012, cauza apari iei acestora i m surile
întreprinse. În perioada men ionat nu s-au înregistrat accidente majore de mediu.
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Raport na ional prinvind starea mediului - capitolul 3, 2012, ANPM
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Tabelul 4.5 Polu ri accidentare înregistrate în zona porturilor în perioada 2011-2012
Locul producerii
Sursa i substan a Cauza producerii accidentului
surile întreprinse pentru
poluant
diminuarea efectelor
2011
Port
Constan a, Barja tranc Patrick 1, Antrenarea reziduurilor petroliere Realizarea
unui
baraj
Dana 72 între barje pavilion Serbia – de apele de pe puntea barjei-tanc antipoluare
i împr tierea
i cheu
reziduuri petroliere
Patrick 1
dispersan ilor de c tre OIL
Terminal SA
Port Constan a, digul
alupa
Olimp
- Scufundarea alupei Olimp în
suri de depoluare aplicate
de larg 30 mp
hidrocarburi
urma coliziunii cu nava Gorkhan de CN APMC SA
Kiran
Port Mangalia
Surs necunoscut – Scurgeri
accidentale
de Centrul Maritim de Coordonare
produse petroliere
hidrocarburi – apari ia unor Constan a a dispus trimiterea
pelicule de hidrocarburi în strat unei nave de interven ie
sub ire (iriza ii) la suprafa apei
ARSVOM, dar din cauza
condi iilor meteo interven ia nu
a mai avut loc.
2012
Canalul
Dun re Produse
petroliere Apari ia unor exfiltra ii de produse Reprezentan ii SC CONPET
Poarta
Alb –Midia provenite de la SC petroliere
SA i CNACN SA au luat
vodari,
km CONPET SA
suri de reducere i eliminare
24+600
a efectelor prin montarea
barajelor
antipoluante
i
spândirea prafului absorbant
pentru depoluarea apei.
CDMN
amonte Produse petroliere - Scurgeri accidentale de produse Neutralizare în amonte de
ecluza Cernavoda
surs necunoscut
petroliere - apari ia unor pelicule ecluz prin utilizare de praf
de hidrocarburi în strat sub ire absorbant
(iriza ii) la suprafa a apei
CPAMN, km 19
Pat de produs petrolier
S-a intervenit cu substan e
absorbante
depoluante
biodegradabile (80 kg) pentru
neutralizarea iriza iilor.

Sursa: Raport anual privind starea mediului anul 2011 realizat de ANPM, i Raport anual privind starea
mediului anul 2011 i anul 2012 realizat de APM Constan a
4.1.4.2 Apele subterane

Transportul nu are leg tur direct cu modific rile st rii calitative i cantitative a apelor subterane.
Pe teritoriul României au fost delimitate 142 corpuri de apa subteran , din care 17 sunt transfrontaliere.
Delimitarea corpurilor de ap subteran s-a f cut numai pentru zonele în care exist acvifere
semnificative ca importan pentru alimentari cu ap i anume debite exploatabile mai mari de 10 mc/zi.
În restul arealului, chiar dac exist condi ii locale de acumulare a apelor în subteran, acestea nu se
constituie în corpuri de apa, conform prevederilor Directivei Cadru 2000/60/EC.
Evaluarea st rii chimice a corpurilor de ape subterane se realizeaz conform Legii Apelor nr.107/1996 cu
modific rile i complet rile ulterioare, H.G. nr.53/2009 privind protec ia apelor subterane împotriva
polu rii i deterior rii i a Ordinului Ministrului Mediului nr.137/2009 care stabile te valorile de prag pentru
corpurile de apa subteran . Pentru apele subterane, conform metodologiei preliminare de evaluare a
st rii chimice a corpurilor de ap subterane elaborat de INHGA Bucure ti, sunt stabilite urm toarele st ri
de calitate: stare chimic bun , stare chimic local slab i stare slab .
În România, la nivelul anului 2012, din num rul total de 142 de corpuri de ap subteran existente, au
fost monitorizate 130 de corpuri. Doar 2 corpuri de ap subteran nu au putut fi monitorizate, deoarece
se aflau în zone greu accesibile cu num r redus de foraje lipsite de aflux de ap .
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În scopul evalu rii preliminare anuale a st rii chimice, s-a stabilit un num r de 1307 puncte de
monitorizare (foraje, izvoare, drenuri, fântâni):
1119 puncte de monitorizare apar in re elei na ionale de hidrogeologie:
o 1050 de foraje
o 66 izvoare
o 3 drenuri
o 25 fântâni de urm rire a polu rii cu nutrien i.
163 foraje/ izvoare de exploatare apa potabil apar inând ter ilor i foraje de urm rire a polu rii
amplasate în jurul marilor platforme industriale
În urma evalu rii st rii chimice, corpurile de apa subteran s-au prezentat astfel:
122 corpuri se afl în stare chimic bun (cca. 87%);
18 de corpuri de ap subteran se afl în stare chimic slab (cca. 13%).
Din analiza datelor ob inute în urma monitoriz rii parametrilor fizico-chimici la forajele situate în stratul
freatic se observ c cele mai multe dep iri se înregistreaz la azota i, izolat la azoti i, amoniu, cloruri,
sulfa i i câte o dep ire la fosfa i i Pb. În ceea ce prive te contaminarea apelor freatice cu azota i,
dep iri ale concentra iei admise la acest indicator s-au înregistrat pentru 181 foraje ceea ce reprezint
14,38% din totalul forajelor monitorizate.73

73

Sinteza calit ii apelor din România în anul 2012 (extras), Administra ia Na ionala “Apele Române”,
http://www.rowater.ro/Lists/Sinteza%20de%20calitate%20a%20apelor/Attachments/11/Sinteza%20PCA%202012%
20extras%2028.10.pdf
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i infrastructura de transport

Nu exist informa ii cu privire la contribu ia activit ii de transporturi la poluarea apelor subterane. Se
cunoa te faptul c acestea pot fi afectate indirect prin poluarea solului în urma unor accidente în care
sunt implicate mijloacele de transport de marf sau în timpul interven iilor pentru repara ii i între inere.
Calitatea apei subterane este monitorizat periodic prin analize ale apei subterane prelevate prin foraje
de observa ie, amplasate în zona centrelor feroviare regionale de exploatare, între inere i repara ii, în
zona aeroporturilor i porturilor conform autoriza iilor de mediu de inute de aceste obiective.

4.1.5 Sol i subsol

Pentru evaluarea st rii actuale i a influen ei sectorului transporturi asupra solului, s-au urm rit
urm toarele aspecte: folosin a terenurilor, procesele care influen eaz calitatea solului i zonele critice
sub aspectul deterior rii solurilor.
La nivelul anului 2012, în România categoriile de folosin a terenurilor se prezentau astfel:
Tabelul 4.6 Categorii de folosin

a terenurilor din cuprinsul României - anul 2012
Suprafa a
Categoria de folosin
mii ha
%
Terenuri agricole
14635.5
61,39
duri i alte terenuri cu vegeta ie
6757.6
28,35
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forestier , din care:
Construc ii
Drumuri i c i ferate
Ape i b i
Alte suprafe e (terenuri neproductive)
Total

728.3
388.8
833.6
495.3
23.839,1

95

3.06
1,63
3,50
2.07
100

Sursa: Raport anual privind starea mediului pe anul 2012, ANPM
Se poate observa c ponderea cea mai mare o reprezint terenurile agricole (61.39%), situa ie
neschimbat fa de anii anteriori. Drumurile i c ile ferate ocup aproximativ 1.63% din suprafa a total
a rii.

Figura 4.14 Reparti ia fondului funciar pe categorii de folosin

În ceea ce prive te reparti ia terenurilor agricole pe tipuri de folosin e situa ia se prezint astfel:
Tabelul 4.7 Reparti ia terenurilor agricole pe tipuri de folosin e în anul 2012
Suprafa a
Modul de folosin
mii ha
%
Total agricol
14.590,9
100
Arabil
9352.3
64,1
uni
3277.7
22,5
Fâne e
1553,5
10,7
Vii
211.3
1,4
Livezi
196.1
1,3

Sursa: Raport anual privind starea mediului pe anul 2012, ANPM

Figura 4.15 Reparti ia terenurilor agricole pe tipuri de folosin e în anul 2012
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La sfâr itul anului 2012, proprietatea agricol privat reprezenta cca 93,72 % din suprafa a agricol total
(proprietatea privat a statului, a unit ilor administrativ teritoriale, a persoanelor juridice i a persoanelor
fizice). S-a constat c în ultimii 82 ani a survenit o sc dere remarcabil a suprafe ei terenului arabil pe
cap de locuitor. Factorul principal este cre terea indicelui demografic.
Sectorul transport poate contribui la poluarea solului prin devers ri accidentale de produse petroliere i
substan e chimice, utilizarea unor produselor anti-înghe /desz pezire folosite pe suprafe ele carosabile
în timpul iernii, prin emisiile din aer, prin apele pluviale care spal suprafe ele de rulare.
Dezvoltarea infrastructurii de transport ar determina ocuparea unor suprafe e de teren i schimb ri în
categoria de folosin a acestora. În prezent, a a cum s-a precizat în paragrafele anterioare drumurile i
ile ferate ocup aproximativ 1.63% din suprafa a total a rii. În figura urm toare se prezint situa ia
actual a infrastructurii de transport versus categoria de folosin a terenului.
Dezvolt rile viitoare pentru infrastructura de transport trebuie s
durabil a terenului.

in

cont de utilizarea eficient

i
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Figura 4.16 Infrastructura de transport i categorii de folosin

ale terenului
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Nu exist informa ii cu privire la aportul activit ii de transport sau a lucr rilor pentru realizarea/
modernizarea/ extinderea infrastructurii de transport la poluarea solului. Din eviden a existent la nivel
na ional calitatea solurilor este afectat , în principal de activit ile industriale i agricole, excava ii,
fenomenul de eroziunea, seceta sau excesul de apa, etc.
Lucr rile de construc ie pentru coridoarele noi de transport, de modernizare/ reabilitare a celor existente
pot conduce la apari ia eroziunii solului în situa ia în care nu sunt luate/ implementate m suri optime
pentru prevenirea/ reducerea eroziunii. Fenomenul de eroziune poate fi intensificat i de lucr rilor de
defri are de p dure, uneori inevitabile pentru realizarea infrastructurii de transport.
La nivel na ional, eroziunea eolian se manifest pe aproape 0,4 milioane ha, cu pericol de extindere,
cunoscând c , în ultimii ani, s-au defri at unele p duri i perdele de protec ie din zone cu soluri
nisipoase, susceptibile acestui proces de degradare.
Emisiile în atmosfer (de tipul dioxid de sulf, oxizi de azot i amoniac) pot conduce la acidifierea solului.
La nivelul anului 2011, transportul se num
printre principalele surse de emisii de NOx. Dintre modurile
de transport, transportul rutier are aportul cel mai ridicat la emisiile de NOx , iar transportul feroviar are
aportul cel mai ridicat la emisiile de SOx (conform inventarului na ional de GES, la nivelul anului 2011,
pentru sectorul transporturi). Prezen a acestor gaze pot determina acidifierea solului, poluarea
suprafe elor de ap , efecte asupra ecosistemelor, precum i degradarea cl dirilor.
Se cunoa te faptul ca terasamentele caii ferate din sta iile CFR pot fi contaminate cu produse petroliere
cu risc de infiltrare pân în stratul freatic (cazuri sesizate i de antreprenori în timpul lucr rilor de
reabilitare a c ilor ferate). În zona depourile CFR pot exista zone contaminate cu hidrocarburi care
necesit remedieri.
Exemple de evenimente asociate activit ii de transport care au dus la poluarea local a solului, pe
suprafe e reduse i m surile luate pentru remedierea contamin rii solului:
Pe raza Sucursalei CREIR Bucure ti au avut loc furturi din vagoane cistern con inând produse
petroliere:
o În anul 2011, între sta iile CF Bucure ti Triaj i B neasa, solul poluat accidental cu
hidrocarburi din petrol a necesitat interven ii de decapare i tratare a terasamentului pe o
suprafa de 3,8 mp74.
o În anul 2012 solul poluat accidental cu hidrocarburi din petrol a necesitat interven ii de
decapare i tratare a terasamentului pe o suprafa de cca. 3000 mp75.
Zone critice sub aspectul deterior rii solurilor
La nivel na ional, deteriorarea caracteristicilor i func iilor solului, respectiv modificarea capacit ii lor
bioproductive, este cauzat de diverse procese: procese naturale (clima, forma de relief, caracteristici
morfologice), procese antropice (agricultura, industria, transporturile etc.), factori care pot ac iona atât
separat cât i sinergic:
Seceta - 7,1 milioane de ha sunt afectate de secet
Excesul periodic de umiditate în sol afecteaz circa 3,8 milioane de ha. Periodic sunt inundate o
serie de perimetre din areale cu lucr ri de îndiguire vechi i ineficiente sau areale neîndiguite ca
urmare a modific rii regimului de scurgere a cursurilor de apa (mai ales cele mai mici;

74

Raportul
Metrologie,
75
Raportul
Metrologie,

de activitate privind protec ia mediului pentru anul 2011, Direc ia Tehnic Serviciul Calitate,
Protec ia Mediului din cadrul Companiei Na ionale de C i Ferate “CFR”- SA
de activitate privind protec ia mediului pentru anul 2012, Direc ia Tehnic Serviciul Calitate,
Protec ia Mediului din cadrul Companiei Na ionale de C i Ferate “CFR”- SA
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Eroziunea hidric este prezent pe 6,3 milioane ha i, împreun cu alunec rile de teren (circa 0,7
milioane ha), provoac pierderi de sol de pân la 41,5 t/ha/an.
Eroziunea eolian se manifest pe aproape 0,4 milioane ha, cu pericol de extindere ca urmare a
defri rilor masive din ultimii ani
S turarea solului se resimte pe circa 0,6 milioane ha, cu unele tendin e de agravare în
perimetrele irigate sau drenate i ira ional exploatate.
Deteriorarea structurii i compactarea secundar a solului (talpa plugului) se manifest pe circa 6,5
milioane ha; compactarea primar este prezent pe circa 2 milioane ha terenuri arabile, iar tendin a
de formare a crustei la suprafa a solului, pe circa 2,3 milioane ha. Cele mai mari suprafe e se
sesc în regiunile Vest (32,4%), Nord-Est (28,5%), Sud-Muntenia (14,7%) i Centru (12,2%);
Starea agrochimic , analizat
nefavorabile:

pe 66% din fondul agricol, prezint

urm toarele caracteristici

o aciditate puternic i moderat a solului pe circa 3,4 milioane ha teren agricol i alcalinitate
moderat -puternic pe circa 0,2 milioane ha teren agricol;
o asigurare slab , pân la foarte slab , a solului cu fosfor mobil, pe circa 6,3 milioane ha teren
agricol;
o asigurarea slab a solului cu potasiu mobil, pe circa 0,8 milioane ha teren agricol;
o asigurarea slab a solului cu azot, pe aproximativ 5,1 milioane ha teren agricol;
o asigurarea extrem de mic , pân la mic , a solului cu humus pe aproape 7,5 milioane ha teren
agricol;
o caren e de microelemente pe suprafe e însemnate, mai ales caren e de zinc, puternic resim ite
la cultura porumbului, pe circa 1,5 milioane ha.
La nivel na ional, principalele tipuri de poluare care afecteaz calitatea solului sunt reprezentate de:
Procese de poluare determinate de activit i industriale i agricole – afecteaz o suprafa
de 410.121 ha;
Procese de pant

i alte procese similare care afecteaz o suprafa

de sol

de sol de 4.939.491 ha ;

Procese naturale i/sau antropice (agricultur , industria, transporturile etc.) care afecteaz
suprafa de sol de 39.811.883 ha..

o

Poluarea fizico-chimic i chimic a solului afecteaz circa 0,9 milioane ha; efecte agresive deosebit de
puternice asupra solului producând poluarea cu metale grele (mai ales Cu, Pb, Zn, Cd) i dioxid de sulf.
În total, poluarea cu substan e purtate de vânt afecteaz 0,363 milioane ha.
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Soluri afectate de procese
naturale i/ sau antropice
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Tabelul 4.8 Tipuri de poluare care afecteaz calitatea solului
Cod
Suprafa a (ha) i gradul de afectare
slab
moderat
puternic
foarte
excesiv
1. Poluare prin lucr ri de excavare la zi
2
16
255
519
2364
(exploat ri miniere la zi, balastiere, cariere,
etc.)
2. Deponii, halde, iazuri de decantare,
247
63
236
320
5773
depozite de steril de la flotare, depozite de
gunoaie, etc.
3. De euri i reziduuri anorganice (minerale, 10
217
207
50
360
materii anorganice, inclusiv metale, s ruri,
acizi, baze) de la industrie (inclusiv industria
extractiv )
4. Substan e purtate de aer
215737
99494
29436
1803
1615
5. Materii radioactive
500
66
6. De euri i reziduuri organice de la
13
19
12
17
287
industria alimentar i u oara i alte
industrii
7. De euri, reziduuri agricole i forestiere
37
65
90
642
306
8. Dejec ii animale
2883
993
363
265
469
9. Dejec ii umane
689
11
33
17. Pesticide
1058
650
224
77
67
18. Agen i patogeni contaminan i
505
117
19. Ap s rat (de la extrac ia petrolului)
952
497
408
205
592
20. Produse petroliere
473
248
5
25
TOTAL I
220939
104176
3149
2013
3335
10. Eroziune de suprafa , de adâncime,
944763
1013854
74942
45415
210729
alunec ri
15. Compactare primar i/ sau secundar
543371
544556
251268
125555
88526
16. Poluare prin sedimente produse de
4088
2389
4808
1178
836
eroziune (colmatare)
TOTAL II
1492222
1560799
1005496
580883
300091
11. Soluri s turate (saline i/sau alcaline)
264163
80639
52488
36867
50678
12. Soluri acide
1766295
1926886
716794
186023
18132

100

Total
24432

6639

844

364348
566
348

114
4973
733
2076
617
2654
751
410121
3372916
1553276
13299
4939491
484835
4614130
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( agricultura, industria,
transporturile etc.)

TOTAL

13. Exces de ap
14. Exces sau deficit de elemente nutritive i
de materie organica
TOTAL III

101

640738
8358147

1075063
11604450

420208
7549319

199479
3306533

185785
1373196

2521273
32191645

11029343
12742504

14687038
16352013

8738809
9775795

3728902
4329915

1627791
1961232

39811883
45161495

Sursa: Raport anual privind starea mediului pe anul 2012, ANPM /sursa original : Institutul Na ional de Cercetare - Dezvoltare pentru pedologie,
Agrochimie i Protec ia Mediului (I.C.P.A.) i Oficiile Jude ene de Studii Pedologice i Agrochimice (O.J.S.P.A.))

Figura 4.17 Suprafe e de sol afectate de poluare i gradul de poluare (prelucrare informa ii disponibile în
Raportul anual privind starea actual a mediului anul 2012, ANPM)
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Desf urarea unor activit i economice în condi ii improprii i lipsei unui cadru legislativ adecvat pentru
prevenirea polu rii i protec ia solului i subsolului au condus la apari ia unor suprafe e de teren
contaminate cu diver i poluan i. Principalele sectoare economice cu impact asupra solului, subsolului i
apelor subterane/ de suprafa sunt urm toarele:
Industria minier

i metalurgic ;

Industria chimic ;
Industria petrolier ;
Depozitele vechi de pesticide;
Alte activit i la scar mare cum ar fi: industria de prelucrare a metalelor, depozitele de de euri
menajere neconforme, siturile militare, industria de prelucrare a lemnului, centralele electrice pe
rbune, activit ile de transport, activit ile de servicii etc.
În prezent exist inventariate 1682 de situri poten ial contaminate, înscrise în baza de date CoSIS 2.0
administrat de ANPM, care cuprinde inventarul na ional al tuturor siturilor poten ial contaminate. Este de
teptat ca acest num r s creasc odat ce va fi pus la punct o schem obligatorie de declarare. Cele
mai multe situri contaminate i poten ial contaminate provin din activitatea de extrac ie a eiului i din
industria petrolier . Un singur sit poten ial contaminat provine din activitatea de transport (mai precis o
activitate conex – depozitare i alimentare cu carburan i).

4.1.6 Managementul de eurilor i substan elor periculoase
Activitatea de transport i infrastructura de transport nu pot fi considerate surse importante de generare a
de eurilor în compara ie cu activit ile de tip industrial.
Din sectorului de transport pot fi generate de euri atât în faza de construc ie/modernizare/reabilitare a
infrastructurii de transport cât i în faza de operare (de euri asociate activit ii transport rutier, feroviar,
naval, aerian i intermodal) respectiv de între inere a acesteia.
Principalele grupe de de euri care pot fi puse în rela ie direct cu infrastructura de transport sunt:
o de eurile generate în timpul construc iei/reabilit rii/moderniz rii/între inerii infrastructurii de

transport i facilit ilor aferente: de euri de beton, c mizi, resturi ceramice; de euri
lemnoase, din sticl , din plastic; de euri de asfalt, gudroane i produse gudronate; resturi
metalice; resturi din excava ii - p mânt, pietre, pietri ; de euri de materiale izolante;
amestecuri de de euri de construc ii i demol ri; de euri rezultate de la cur area separatoarele de
produse petroliere etc.

Aceste tipuri de de euri pot fi inerte, nepericuloase sau contaminate cu diferite substan e periculoase i
este obligatorie colectarea separat .
De eurile provenite din construc ii i demol ri, clasificate ca periculoase pot con ine: azbest, gudroane i
vopsea, metale grele (crom, plumb, mercur), adezivi, policlorur de vinil, solven i, compu i bifenili
policlorura i, lemn tratat, sol contaminat. De i aceste cantit i sunt mici comparativ cu totalul de eurilor de
acest tip, generatorii (constructorii) trebuie s aplice m suri speciale pentru gestionarea acestora într-un
mod adecvat f
a aduce prejudicii mediului sau s
ii popula ie.
La nivel na ional nu exist o eviden a strict a de eurilor provenite din construc ii i demol ri. Principalele
cauze sunt:
inexisten a unor reglement ri legislative specifice pentru gestiunea acestor tipuri de de euri;
lipsa depozitelor conforme de de euri inerte i lipsa recicl rii sau reutiliz rii eficiente a acestora;
de in torii acestor tipuri de de euri sunt greu de identificat de c tre autorit ile de mediu, fiind
operatori economici al c ror profil de activitate nu necesit de inerea unei autoriza ii de mediu.
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Exist doar date privind cantit ile de de euri din construc ii i demol ri colectate de la popula ie care
sunt raportate anual de c tre operatorii de salubritate. Conform acestor date la nivelul anului 2011 a fost
colectat de la popula ie o cantitate de 531,78 mii tone de de euri provenite din construc ii i demol ri din
care a fost valorificat o cantitate de 253,55 mii tone. De eurile din construc ii i demol ri generate de
agen ii economici au fost utilizate fie la umplerea gropilor sau au fost predate agen ilor economici din
domeniul construc iilor pentru valorificare. 59.
Obiectivul pe care trebuie realizat de c tre statele membre UE, pân în anul 2020, în ceea ce prive te
reutilizarea i reciclarea de eurilor inclusiv de eurile provenite din activitatea de construc ie i demol ri,
conform Directivei 2008/98/CE din 19 noiembrie 2008 privind de eurile i de abrogare a anumitor
directive este: ”Preg tirea pentru reutilizare, reciclare i alte opera iuni de valorificare material , inclusiv
opera iuni de umplere care utilizeaz de euri pentru a înlocui alte materiale, a de eurilor nepericuloase
provenite din activit i de construc ie i demol ri la un nivel minimum de 70% din mas ”.
Conform informa iilor prezentate pe site-ul Comisiei Europene76, în anul 2011 a fost realizat un studiu
privind “Managementul de eurilor provenite din construc ii i demol ri în UE – cerin e ce rezult din
Directiva Cadru privind De eurile i evaluarea situa iei pe termen mediu”. Potrivit acestui studiu, România
se afl printre rile care nu au raportat cantit ile de de euri provenite din construc ii i demol ri.
Alte categorii de de euri care rezult din activitatea de transport
o acumulatori auto uza i
Regimul acumulatorilor i al de eurilor de baterii i acumulatori este reglementat prin H.G. nr.1132/2008
modificat i completat prin H.G. nr.1079/2011. Conform art. 7 (1) din H.G. nr. 1132/2008, produc torii
de baterii i acumulatori portabili au obliga ia de a colecta aceste produse uzate/ scoase din uz, rata
minim de colectare fiind, începând din anul 2012, la 25%77.
Bateriile auto sunt de dou feluri: 3a-Plumb Acid i 3b-Nichel Cadmiu (NiCd). În perioada 2009-2012 a
fost pus pe pia o cantitate de 84844.61 tone (cea mai mare parte fiind reprezentat de bateriile PlumbAcid). La nivelul anului 2012 rata de colectare a bateriilor i acumulatorilor a fost de 11%, iar în perioada
2009 – 2012 a fost colectat o cantitate de 249862.85 tone baterii i acumulatori uza i din care cca.99%
este reprezentat de bateriile auto59.

Figura 4.18 Cantit i de baterii i acumulatori colectate în perioada 2009-2012

o autovehicule scoase din uz

76

77

http://ec.europa.eu/
Raport anual privind starea mediului anul 2012, ANPM
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Conform Directivei 2000/53/CE, transpus în legisla ia na ional prin H.G. nr.2406/2004 privind
gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modific rile i complet rile ulterioare, operatorii implica i în
gestionarea vehiculelor scoase din uz sunt: produc torii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigur ri,
precum i operatorii care au ca obiect de activitate: tratarea, recuperarea, reciclarea vehiculelor scoase
din uz, inclusiv a componentelor i materialelor acestora. Ace tia au, începând din data de 1 ianuarie
2007, responsabilitatea pentru atingerea urm toarelor obiective.
reutilizarea i valorificarea a cel pu in 75% din masa medie pe vehicul i an a vehiculelor
fabricate înainte de 01 ianuarie 1980;
reutilizarea i valorificarea a cel pu in 85% din masa medie pe vehicul i an a vehiculelor
fabricate dup 01 ianuarie 1980;
reutilizarea i reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul i an a vehiculelor fabricate
înainte de 01 ianuarie 1980;
reutilizarea i reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul i an a vehiculelor fabricate
începând cu data de 01 ianuarie 1980.
Începând cu 1 ianuarie 2015, operatorii economici vor fi obliga i s asigure realizarea urm toarelor
obiective, luând în considerare masa medie la gol:
reutilizarea i valorificarea a cel pu in 95% din masa medie pe vehicul i an pentru toate
vehiculele scoase din uz;
reutilizarea i reciclarea a cel pu in 85% din masa medie pe vehicul i an pentru toate
vehiculele scoase din uz.
Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului este autoritatea responsabil pentru monitorizarea atingerii
acestor obiective.
Pentru anul 2011, se estimeaz c num rul total de vehicule scoase din uz, colectate i pentru care au
fost emise certificate de distrugere, a fost de 124299 unit i dintre care doar 1288396 au fost tratate.
Diferen a dintre num rul de vehicule scoase din uz colectate i num rul de vehicule scoase din uz tratate
se datoreaz faptului c nu toate vehicule scoase din uz colectate în anii anteriori au fost tratate, o parte
au r mas pe stoc fie la colectori, fie la operatori economici autoriza i pentru tratarea vehiculelor scoase
din uz. Plecând de la aceste informa ii se apreciaz c la nivelul anului 2011 au fost atinse urm toarele
obiective pentru vehiculele scoase din uz:
reutilizarea i valorificarea: 86,80% din masa medie pe vehicul;
reutilizarea i reciclarea: 82,90% din masa medie pe vehicul.
La sfâr itul anului 2012, î i desf urau activitatea un num r de 445 operatori economici autoriza i pentru
colectarea vehiculele scoase din uz, însumând 528 puncte de lucru.
o nave scoase din uz
La sfâr itul perioadei de func ionare, majoritatea navelor maritime sunt scoase din uz i dezmembrate în
instala ii utilizându-se metode cu efecte semnificative asupra mediului i s
ii.
În legisla ia interna ional privind transportul de eurilor se recunoa te faptul c o nav poate deveni
de eu a a cum este definit în art. 2 al Conven iei Basel i în acela i timp poate fi definit ca nav sub alte
reguli interna ionale. Înainte de a fi dezmembrate navele trebuie decontaminate sau pre-cur ate în a a
fel încât s nu mai fie considerate de euri periculoase. Dac o nav con inând cantit i considerabile de
substan e periculoase, care nu a fost practic golit de materiale periculoase, va fi considerat de eu
periculos iar exportul acesteia ca fier vechi din Statele Membre ale UE c tre state în curs de dezvoltare
non-OECD va fi interzis, prohibit, conform amendamentului Basel i a Regulamentului (CE) nr.
1013/2007, dezmembrarea acesteia trebuie s aib loc în condi iile de protec ie a mediului din statele
OECD78.
La scoaterea din uz a navelor care arboreaz sub pavilion românesc trebuie s se respecte prevederile
propunerii Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 20 noiembrie

78

http://www.mmediu.ro
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2013 privind reciclarea navelor i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 i a Directivei
2009/16/CE.
În prezent, România nu mai de ine flot maritim , iar to i operatorii pe Dun re sunt companii private. La
nivel na ional, exist doar 1.500 de ambarca iuni înmatriculate (de tip barje, remorchere-împing toare i
cabotiere). Responsabil pentru scoaterea din uz a acestor nave sunt armatorii79.
o Anvelope uzate
Conform HG nr.140/2004 Art. 6 privind gestionarea anvelopelor uzate, persoanele juridice care introduc
pe pia anvelope noi i/ sau anvelope uzate destinate reutiliz rii sunt obligate:
a)s colecteze anvelopele uzate, în limita cantit ilor introduse de ele pe pia

în anul precedent;

b)s reutilizeze, s refoloseasc ca atare, s re apeze, s recicleze i/ sau s valorifice termoenergetic
întreaga cantitate de anvelope uzate colectat .
Din datele statistice pe care le de ine Ministerul Economiei, la nivelul anului 2011 s-au colectat 60 mii
tone de anvelope uzate din care: 75% au fost coprocesate în fabricile de ciment, 20% au fost valorificate
material prin reciclare, iar restul de 5% sunt refolosite ca atare (diguri, arcuri, garduri de protec ie etc.)80.
o Uleiuri uzate
Conform H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, produc torii i importatorii de uleiuri sunt
obliga i s asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunz tor cantit ilor i
tipurilor de uleiuri introduse pe pia . Aceast obliga ie se poate realiza individual sau prin ter ii indica i
autorit ilor publice centrale pentru protec ia mediului de c tre persoanele responsabile.
Cantitatea total de uleiuri proaspete introdus pe pia în anul 2011 la nivel na ional a fost de cca
60733,75 tone. Cantitatea total de ulei uzat colectat , valorificat i eliminat , în anul 2011, a fost de
cca 20587,9364 tone
Nu sunt disponibile informa ii strict legate de uleiurile uzate provenite din activitatea de transport.
Alte tipuri de de euri generate în timpul func ion rii diverselor obiective (depouri CFR, centre
de între inere drumuri, parc ri, aeroporturi, porturi etc.)
Aceste obiective, care genereaz diverse categorii de de euri func ie de specificul activit ii, trebuie s
respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul de eurilor. Transportul de eurilor se realizeaz
numai de c tre operatorii economici care de in autoriza ie de mediu conform legisla iei în vigoare pentru
activit ile de colectare/ stocare temporar / tratare/ valorificare/ eliminare.
Transportul rutier, feroviar i naval al de eurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul României este
reglementat de HG nr.1061/2008. Transportul de eurilor periculoase, indiferent de cantitatea anual în
care acestea se genereaz , se desf oar în concordan cu prevederile Hot rârii Guvernului nr.
1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activit ii de transport rutier de m rfuri periculoase
în România, ale Regulamentului privind Transportul Interna ional Feroviar al M rfurilor Periculoase RID Apendice C la Conven ia privind transporturile interna ionale feroviare (COTIF), semnat la Berna la 9
mai 1980, cu toate modific rile ulterioare. Transportul de eurilor se realizeaz numai de c tre operatorii
economici care de in autoriza ie de mediu conform legisla iei în vigoare pentru activit ile de colectare/
stocare temporar / tratare/ valorificare/ eliminare.

79

„armator” înseamn persoana fizic sau juridic înregistrat ca proprietar a navei, inclusiv persoana fizic sau
juridic ce are nava în proprietate pentru o perioad limitat în a teptarea vânz rii sau transferului acesteia c tre o
instala ie de reciclare a navelor, sau, în absen a înmatricul rii, persoana fizic sau juridic care de ine în proprietate
nava sau orice alt organiza ie sau persoan , cum ar fi administratorul sau navlositorul de nav nud , c ruia
proprietarul navei i-a încredin at responsabilitatea exploat rii navei i o persoan juridic care exploateaz o nav
de inut de stat
80
Strategia Na ional de Gestionare a De eurilor (SNDG) 2014-2020, aprobat prin HG 870/2013
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Transportul substan elor periculoase pe teritoriul României este reglementat de HG nr. 1326/ 2009 care
stabile te cadrul general unitar de efectuare a transporturilor de m rfuri periculoase în modurile rutier,
feroviar sau pe c ile navigabile interioare, desf urate în întregime sau par ial pe teritoriul României,
incluzând activit ile de înc rcare i desc rcare, transferul/ transbordarea dinspre sau înspre alt mod de
transport, precum i sta ion rile impuse de circumstan ele de transport.
Activitatea de transport m rfuri periculoase este reglementat de :
Regulamentul privind transportul interna ional feroviar al m rfurilor periculoase (RID), a a acum
prevede OUG nr.49/1999 aprobat prin Legea nr.788/2001
Acord European referitor la transportul rutier interna ional al m rfurilor periculoase (ADR), la care
România a aderat prin Legea nr.31/1994, precum i ale prevederilor HG nr. 1175/2007 pentru
aprobarea normelor de efectuare a activit ii de transport rutier de m rfuri periculoase în România.
Ordinul Ministerul Transporturilor, Construc iile i Turismului nr.1044/2003 privind aprobarea
Regulamentului pentru desemnarea, preg tirea profesional
i examinarea consilierilor de
siguran
pentru transportul rutier, feroviar sau pe c ile navigabile interioare al m rfurilor
periculoase, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Transportul de de euri periculoase i substan e periculoase nu are impact asupra mediului decât în
situa ia în care apar accidente în care sunt implicate mijloacele de transport sau în cazul în care apar
scurgeri accidentale în timpul transportului. Aceste tipuri de accidente sunt imprevizibile în termeni de
timp, loc , tip sau intensitate. Componentele principale care sunt afectate i, în anumite circumstan e, pot
avea efecte negative de lung durat , în func ie de substan / de eul transportat, sunt : aerul, solul/
subsolul i apa (de suprafa
i subteran ).
4.1.7 Biodiversitatea
Ca o consecin a pozi ion rii sale geografice, pe teritoriul României exist o varietate de specii de flor
i faun ce prezint influen e mediteraneene, oceanice i continentale constituind un patrimoniu natural
de valoare estetic , tiin ific i cultural .
Teritoriul României este cuprins în 5 regiuni biogeografice:
1. Bioregiunea Continental (53%) – cuprinde zonele centrale, sudice i nord-estice, în majoritate
agricole, cu veri calde i ierni reci.
2. Bioregiunea Alpin (23%) – cuprinde mun ii Carpa i, cu clima rece, p duri i vârfuri stâncoase, unde
tr ie te aproape jum tate din popula ia de carnivore mari a Europei (urs, lup, râs).
3. Bioregiunea Panonic (6%) – cuprinde câmpiile aride din vestul României.
4. Bioregiunea Stepic (17%) – cuprinde relief de es din partea sud-estic
Dun rii i Marea Neagr .
5. Bioregiunea Pontic (1%) – cuprinde
ad postind numeroase specii de faun .

i zone umede din Delta

rmurile vestice ale M rii Negre i partea estic a Deltei Dun rii
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Figura 4.19 Hart bioregiuni România

(Sursa Raport anual privind starea mediului anul 2011, ANPM)
Ecosistemele naturale i seminaturale reprezint aproximativ 47% din suprafa a rii. Ca urmare a
studiilor efectuate prin Programul CORINE Biotops au fost identificate 783 tipuri de habitate în 261 de
zone de pe întreg teritoriul rii:
Tabelul 4.9 Tipuri de habitate
Principalele tipuri de habitate
Num r
Habitate de coast
13
Zone umede
89
Paji ti
196
Mla tini
54
duri
206
Stânc rii/ nisipuri
90
Agricole
135

%
5,0
34,1
75,1
20,7
78,9
34,5
51,7

Sursa: Strategia privind conservarea diversit i biologice
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Figura 4.20 Reparti ia principalelor tipuri de habitate

Nivelul ridicat al diversit ii habitatelor reflect i un nivel ridicat al diversit ii speciilor de flor i faun .
Flora i fauna s lbatic prezint influen e mediteraneene, oceanice i continentale. Astfel, au fost
identificate:
3700 specii de plante, din care pân în prezent 23 sunt declarate monumente ale naturii, 74 sunt
extincte, 39 periclitate, 171 vulnerabile i 1253 rare. Speciile caracteristice p unilor reprezint
aproximativ 37% din totalul celor existente în România. Exist , de asemenea, un num r de 600
specii de alge i peste 700 specii de plante marine i costiere. Speciile endemice reprezint 4%,
identificându-se un num r de 57 de taxoni endemici (specii i subspecii) i 171 taxoni subendemici.
33802 specii de animale, din care 33085 nevertebrate i 717 vertebrate. Dintre vertebrate, au fost
identificate 191 specii de pe ti (9 specii periclitate), 20 specii de amfibieni (9 specii periclitate), 30
specii de reptile (6 specii periclitate), 364 specii de p
ri (din care 312 specii migratoare) i 102
specii de mamifere.
În anul 2011 fondul forestier na ional al României ocupa o suprafa de 6519 mii ha i reprezenta
aproximativ 27,3% din suprafa a rii. Fondul forestier în România ocup o suprafa mai mic de 1/3 din
teritoriul rii, sub nivelul mediu al Uniunii Europene, care este de aproximativ 36%.
Se apreciaz c la nivel na ional sunt peste 50 de forma iuni forestiere (30.4% sunt p duri de conifere i
69.6% sunt p duri de foioase). În cadrul acestora sunt 58 de specii de arbori, 118 de arbu ti, exist specii
de vârste seculare (în imi de peste 60 m de molid, 55 m la brad, 45 m la fag, 40 m la gorun), specii
relicte glaciale (mesteac nul pitic) i numeroase specii endemice. P durile ad postesc o serie de
animale cu valoare cinegetic deosebit – ursul brun (50% din efectivul european), lupul (40%), cerbul
carpatin, capra neagr , mistre ul, râsul, pisica s lbatic etc.
31% din suprafa a total a p durilor sunt incluse în re eaua ariilor naturale protejate. O particularitate
aparte o reprezint p durile virgine ce ocupa o suprafa de cca. 225.000 ha din care 75% au fost incluse
în re eaua de arii naturale protejate, iar 18% sunt incluse în zonele de protec ie strict (unde este
exceptat orice fel de interven ie uman )81.

81

Strategia privind conservarea diversit ii biologice
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Situa ia ariilor naturale protejate din România
Conform prevederilor Art.5 din Legea nr.49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr.57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice exist urm toarele
categorii de arii naturale protejate:
a) de interes na ional: rezerva ii tiin ifice, parcuri na ionale, monumente ale naturii, rezerva ii naturale,
parcuri naturale;
b) de interes interna ional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de
importan interna ional , rezerva ii ale biosferei;
c) de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importan comunitar , arii speciale de
conservare, arii de protec ie special avifaunistic ;
d) de interes jude ean sau local: stabilite numai pe domeniul public/ privat al unit ilor administrativteritoriale, dup caz.
Tabelul 4.10 Situa ia ariilor naturale protejate din România la nivelul anului 2012
Categorii de arii protejate
Num r
Suprafa a ocupata (ha)
Rezerva ii tiin ifice
44
24654
Parcuri na ionale
13
316872
Monumente ale naturii
206
15413
Rezerva ii naturale
699
347320
Rezerva ii ale biosferei
3
664446
Zone umede de importan a interna ional (situri
12
804497
RAMSAR)
Arii Natura 2000
Arii de protec ie avifaunistic (SPA)
148
3698732
(15,5% din suprafa a rii)
Situri de importan

comunitar (SCI)

383

4147368
(17,4%. din suprafa a

rii)

Sursa: Raportul Na ional privind starea factorilor de mediu 2012, ANPM
Ariile Natura 2000 au fost declarate prin Ordinului Ministrului Mediului i Dezvolt rii Durabile nr.
1964/2007 privind instituirea regimului de arie natural protejat siturilor de importan comunitar , ca
parte integrant a re elei ecologice europene Natura 2000 în România completat de Ordinul nr. 2387 din
29 septembrie 2011 i Hot rârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protec ie special
avifaunistic ca parte integrant a re elei ecologice europene Natura 2000 în România completat de
Hot rârea Guvernului nr.971 din 5 octombrie 2011.
Ariile naturale protejate de interes na ional sunt declarate în baza: Legii nr. 5/2000 privind amenajarea
teritoriului na ional, sec iunea III, zone protejate.
La sfâr itul anului 2012, 50% din totalul ariilor naturale protejate (978 arii de interes na ional i 531 de
situri Natura 2000) din România se aflau într-o form de management, administrare sau custodie.
Principalele presiuni antropice cu impact semnificativ asupra biodiversit ii provin din desf
activit i socio-economice în dezvoltare:
dezvoltarea reziden ial
agricultur

urarea unor

i comercial ;

i acvacultura (intensiv );

minerit i activit i de producere a energiei;
intensificarea investi iilor pentru dezvoltarea infrastructurii (transport auto, feroviar
fluvial, turism, producere i transport de energie etc.)
turism i recreere;

i
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utilizarea resurselor naturale;
extinderea i intensificarea agriculturii;
extinderea i modernizarea porturilor turistice existente: activit i de dragaj;
industria petrochimic , rafin rii;
industria extractiv : de minereu, nisip din arii costiere de mic adâncime;
industria energetic : parcurile eoliene, microhidrocentralele etc.;
activit i militare i de ap rare (trageri pe uscat-mare, instalare antene înalt frecven

etc.);

specii invazive (aduse de oameni);
poluarea;
schimb ri climatice ca urmare a activit ilor umane ;
depozitarea necontrolat a de eurilor;
suprap

unatul;

lucr rile de regularizare a râurilor, lucr rile hidrotehnice
inunda iilor;

i lucr rile pentru protec ia împotriva

supraexploatarea p durilor naturale i defri rile masive;
extinderea i dezvoltarea a ez rilor umane.
La acestea presiuni se adaug presiunile exercitate de cauze naturale: diverse fenomene meteorologice temperaturi foarte ridicate/ sc zute, furtuni, grindin , care pot avea efecte pe termen scurt (doborârea
copacilor, distrugerea vegeta iei, mortalitatea în rândul animalelor, etc.), dar i de lung durat prin
fenomenul de înc lzire global care poate determina schimb ri pe areale întinse i compromiterea
definitiv a unor specii de plante i animale
Pân la 25% din speciile de animale sunt înc pe cale de dispari ie i chiar speciile comune sufer în
continuare din cauza lipsei de habitate corespunz toare în afara zonelor protejate.
Expansiunea urban , dezvoltarea industrial i noile infrastructuri continu s se r spândeasc într-un
ritm rapid, adesea în detrimentul zonelor naturale r mase.
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Figura 4.21 Infrastructura de transport i ariile naturale protejate din România
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Presiunile antropice exercitate asupra biodiversit ii datorit sectorului transporturi
Un num r destul de mare de drumuri rutiere i c i ferate traverseaz
naturale protejate sau zone de p dure (v. Figura 4.21 i Figura 4.16).

sau se învecineaz

cu ariile

Din totalul de 148 de arii de protec ie special avifaunistic (SPA) desemnate la nivel na ional, pe
suprafa a a 129 SPA-uri exist deja elementele de infrastructur de transport, în interiorul c rora sunt
protejate 309 specii avifaunistice, din cele 310 prezente în Directiva P
ri i prezente în SPA-urile din
România82 .
Din totalul de 383 de situri de importan comunitar (SCI) desemnate la nivel na ional, aproximativ 225
sunt deja intersectate de elementele de infrastructur de transport actuale. 127 dintre SCI-uri intersectate
con in habitate prioritare i 68 dintre SCI-urile intersectate con in specii prioritare38.
Conform informa iilor incluse în Formularele standard Natura 2000, pentru sectorul Transport, investi iile
din sectorul transporturi care exercit în prezent presiuni asupra re elei na ionale Natura 2000 sunt:
aerodromurile, heliporturile; c ile ferate / liniile de cale ferat ; coridoarele de transport; drumurile,
autostr zile; drumurile, potecile i c ile ferate; podurile, viaductele; poluarea sonora; tunelurile; zonele
portuare.
Sectorul care afecteaz SCI/ SPA-urile în cea mai mare m sur (64.81% din totalul formelor de impact
identificate) este cel de Drumuri i autostr zi. Acest sector afecteaz 140 de SCI/ SPA-uri, din care 100
SCI-uri (52 în interior i 48 în vecin tate) i 40 SPA-uri (23 în interior i 17 în vecin tate). Urm torul
sector este reprezentat de Coridoare de transport – 11.57 %, cu 25 de situri afectate (12 SCI-uri,
respectiv 13 SPA-uri), urmat de
i ferate/ linii de cale ferat – 6.48 % (9 SCI-uri, respectiv 5 SPA-uri) 38.
În ceea ce prive te SCI-urile, sectorul rutier (Drumuri i autostr zi) afecteaz aproape jum tate din
acestea cu o intensitate medie (49 din 100 de situri). Urm toarele 2 sectoare cu contribu ie mai mare în
ceea ce prive te num rul de situri afectate, Coridoarele de transport i Poluarea sonor , afecteaz cele
mai multe situri, dar cu o intensitate sc zut . Sectoarele care afecteaz cele mai pu ine SCI-uri sunt
reprezentate de Tuneluri i Zone portuare38.
În ceea ce prive te SPA-urile, sectorul Drumuri i autostr zi afecteaz majoritatea acestora cu o
intensitate medie (23 din 40 de situri). Coridoarele de transport afecteaz 13 SPA-uri, din care 8 cu o
intensitate medie, iar sectorul Drumuri, poteci i c i ferate, afecteaz 8 SPA-uri, din care 5 cu intensitate
sc zut . Sectoarele care afecteaz cele mai pu ine SPA-uri sunt reprezentate de Aerodromuri, heliporturi
i Poduri, viaducte, îns cu o intensitate ridicat 38,
Fiind declarat parte a Coridorului Pan-european de transport VII al UE, Dun rea reprezint o cale
navigabil important , care face leg tura, prin canalul Rin-Main-Dun re, între portul Constan a, centrele
industriale din vestul Europei i portul Rotterdam83. Dun rea traverseaz de la intrare în ar pân la
rsare în Marea Neagr regiuni cu diversitate biologic variat , zone în care au fost desemnate arii
naturale protejate. Ariile protejate aflate în imediata vecin tate sau intersectate de sectorul navigabil al
Dun rii, sectorul românesc ( v. Tabelul 4.10), respectiv:
25 SPA-uri
15 SCI-uri
4 Rezerva ii Naturale

82

Studiul de Evaluare Adecvata pentu MPGT, AECOM – EPC Consultan Mediu, mai 2014
Dezvoltare teritorial durabil a teritoriului Dun rii din România, Comitetului Consultativ privind
Coeziunea Teritorial -document consultativ
83
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Tabelul 4.11 Arii protejate aflate în imediata vecin tate sau intersectate de sectorul navigabil al Dun rii
Nr. crt.

Cod arie

Denumirea ariei protejate

Arii de protec ie special avifaunistic
ROSPA0005

Balta Mic a Br ilei

ROSPA0011

Blahni a

ROSPA0013

Calafat - Ciuperceni - Dun re

ROSPA0024

Confluen a Olt - Dun re

ROSPA0026

Cursul Dun rii - Bazia - Por ile de Fier

ROSPA0031

Delta Dun rii i Complexul Razim - Sinoie

ROSPA0038

Dun re - Olteni a

ROSPA0057

Lacul Siutghiol

ROSPA0074

Maglavit

ROSPA0102

Suhaia

ROSPA0108

Vedea - Dun re

ROSPA0121

Lacul Brate

ROSPA0135

Nisipurile de la D buleni

ROSPA0136

Olteni a - Ulmeni

ROSPA0039

Dun re - Ostroave

ROSPA0017

Canaralele de la Hâr ova

ROSPA0080

Mun ii Alm jului - Locvei

ROSPA0002

Allah Bair - Capidava

ROSPA0012

Bra ul Borcea

ROSPA0090

Ostrovu Lung - Gostinu

ROSPA0060

Lacul Ta aul

ROSPA0040

Dun rea Veche - Bra ul M cin

ROSPA0021

Cioc ne ti - Dun re

ROSPA0023

Confluen a Jiu - Dun re

Ariile Speciale de Conservare
1.

ROSCI0006

Balta Mic a Br ilei

2.

ROSCI0131

Olteni a - Mosti tea - Chiciu

3.

ROSCI0012

Bra ul M cin

4.

ROSCI0044

Corabia - Turnu M gurele

5.

ROSCI0039

Ciuperceni - Desa

6.

ROSCI0045

Coridorul Jiului

7.

ROSCI0088

Gura Vedei - aica - Slobozia

8.

ROSCI0105

Lunca Joas a Prutului

9.

ROSCI0065

Delta Dun rii

10.

ROSCI0206

Por ile de Fier

11.

ROSCI0022

Canaralele Dun rii

12.

ROSCI0278

Bordu ani - Borcea
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Denumirea ariei protejate

13.

ROSCI0299

Dun rea la Gârla Mare – Maglavit

14.

ROSCI0319

Mla tina de la Fete ti

15.

ROSCI0398

Straja-Cump na
Rezerva ii naturale

1.

Balta Mic a Br ilei

2.

Por ile de Fier

3.

Lunca Joas a Prutului Inferior

4.

Delta Dun rii - zona marin

Dun rea permite accesul navelor maritime în porturile Sulina, Tulcea, Gala i i Br ila, iar de la Br ila în
amonte parametrii tehnici de naviga ie permit accesul navelor de naviga ie interioar în 29 de porturi,
dintre care cele mai importante sunt: Drobeta Turnu Severin, Calafat, Turnu M gurele, Giurgiu, Olteni a,
ra i, Cernavod . De asemenea, exist o serie de porturi aflate în interiorul sau în vecin tatea ariilor
naturale protejate.
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Tabelul 4.12 Porturi aflate în interiorul sau în vecin tatea ariilor naturale protejate
Denumire Port
Denumirea Arie natural protejat
Cod arie
Cursul
Dun
rii
Bazia
ROSPA0026
Moldova veche/
Moldova Nou
Por ile de Fier
ROSCI0206
Bazia ,
Drencova
(Or ova)
Gruia
Turcoaia
Macin
Isaccea
Tulcea
Chilia Veche
Tatanir
Mahmudia
Sulina
Lumini a
Constan a Nord
Constan a SudAgigea

Cursul Dun rii - Bazia - Por ile de Fier

ROSPA0026

Por ile de Fier
Cursul Dun rii - Bazia - Por ile de Fier

ROSCI0206
ROSPA0026

Por ile de Fier

ROSCI0206

Blahni a
Jiana
cin - Niculi el
Mun ii M cinului
cin - Niculi el
Mun ii M cinului
Delta Dun rii i Complexul Razim - Sinoie
Delta Dun rii
Delta Dun rii i Complexul Razim - Sinoie
Delta Dun rii
Delta Dun rii i Complexul Razim – Sinoie
Delta Dun rii
Be tepe - Mahmudia
Delta Dun rii
Delta Dun rii i Complexul Razim - Sinoie
Delta Dun rii
Delta Dun rii i Complexul Razim - Sinoie
Delta Dun rii
Marea Neagr

ROSPA0011
ROSCI0306
ROSPA0073
ROSCI0123
ROSPA0073
ROSCI0123
ROSPA0031
ROSCI0065
ROSPA0031
ROSCI0065
ROSPA0031
ROSCI0065
ROSPA0009
ROSCI0065
ROSPA0031
ROSCI0065
ROSPA0031
ROSCI0065
ROSPA0076

Marea Neagr

ROSPA0076

Consecin ele activit ii de transport asupra biodiversit ii se traduc prin modific ri semnificative în
structura i func ionarea ecosistemelor naturale, ducând la:
Pierderea i fragmentarea habitatelor – de exemplu, conversia terenurilor în scopul construirii unor
coridoare noi de transport sau extinderea celor existente, reprezint cauza pierderii biodiversit ii,
ducând la degradarea, distrugerea i fragmentarea habitatelor; fragmentarea/ efectul de barier
poate conduce la apari ia unor efecte negative asupra ecosistemelor, concretizate prin reducerea
biodiversit ii i stabilit ii ecosistemelor.
Modific ri în ceea ce prive te densitatea popula iei anumitor specii de flor sau faun ;
Mortalitatea faunei (prin implicarea acestora în diverse accidente)
Afectarea st rii de conservare a habitatelor i a speciilor de flor

i faun .

Trebuie men ionat c o parte din infrastructura de transport dateaz dintr-o perioad de timp anterioar
apari iei legisla iei specifice pentru ariile naturale protejate sau siturile Natura 2000.
Dezvoltarea sectorului de transporturi (construc ia de drumuri, c i ferate, autostr zii etc.) are un impact
direct i de cele mai multe ori ireversibil asupra florei, faunei, respectiv asupra ecosistemelor naturale.
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tatea uman

Transportul poate avea atât efecte pozitive, cât i efecte negative asupra popula iei i s
ii umane.
Activitatea de transport poate genera urm toarele efecte asupra componentei de mediu popula ie sunt:
Efecte pozitive asupra dezvolt rii sociale i economice
Re eaua de transport este un factor important pentru dezvoltarea unei societ i i desf urarea diverselor
activit i economice i sociale. Re eaua de transport permite accesibilitatea respectiv mobilitatea
rfurilor i pasagerilor într-o anume regiune i între regiuni vecine sau îndep rtate.
La nivel na ional reparti ia re elei de transport se prezint astfel84:
Re eaua feroviar public acoper , practic, întreg teritoriul rii, cu o densitate a liniilor de
exploatare de 46,1 km/1000 kmp, asigurând leg tura cu toate re elele feroviare ale rilor vecine.
Re eaua rutier public asigur accesul motorizat în majoritatea localit ilor rii, densitatea re elei
fiind de 0,64 km/kmp
Re eaua de c i navigabile se situeaz în întregime în partea de sud i sud-est a României cu o
densitate de 6,5 km/1000 kmp.
Re eaua aerian este constituit din spa iul aerian al României în care se definesc rute aeriene
func ie de fluxurile de trafic coordonate la nivel european de c tre EUROCONTROL.
Mai multe informa ii legate de structura i starea infrastructurii de transport sunt prezentate în capitolul 2
al acestui raport.
Caracteristicile demografice
urmeaz :

i economice

la nivel na ional sunt reprezentate pe scurt în cele ce

Conform rezultatelor recens mântului din anul 2011, popula ia României este reprezentat de 19
milioane (19.043.767) persoane. Popula ia feminin este majoritar ; ea reprezentând 51,3% din
popula ia stabil . Mai mult de jum tate dintre b rba i (51,8%) i dintre femei (53,7%) locuiesc în
municipii i ora e.
La nivelul întregii ri, densitatea popula iei este de 79,9 locuitori pe kmp. Jude ele cel mai dens
populate sunt: Ilfov (230,1 loc/kmp), Prahova (156,0 loc/kmp), Ia i (132,1 loc/kmp), Dâmbovi a
(123,8 loc/kmp), Gala i (113,6 loc/kmp), Cluj (98,8 loc/kmp), Bra ov (94,2 loc/kmp), Constan a
(89,2 loc/kmp). Structura popula iei în func ie de etnie: 90,6 % români; 6,7 % maghiari; 1,3% romi;
0,3% ucrainieni; 0,1% germani; 0,1% turci; 0,1% t tari; 0,1% ru i; 0,4% alta etnie
Structura popula iei stabile dup religia declarat la recens mânt arat ca 85,9% dintre persoane
sunt de religie ortodox ; 4,6% s-au declarat de religie romano-catolic , 3,2% de religie reformat ,
iar 1,9% penticostal . Ponderi intre 0,5% - 0,8% au înregistrat urm toarele religii: greco-catolica
(0,8%), baptist (0,6%) i adventist de ziua a aptea (0,5%).
România se situeaz printre rile cu cele mai sc zute valori pentru speran a de via la na tere
între cele 27 de state membre ale UE (locul 22 pentru speran a de via a la b rba i i respectiv locul
25 la femei în 2007).
Structura pe vârste a popula iei poart amprenta specific unui proces de îmb trânire demografic ,
marcat, în principal, de sc derea natalit ii, care a determinat reducerea absolut
i relativ a
popula iei tinere (0-14 ani), i de cre terea ponderii popula iei vârstnice (de 60 ani i peste).
Vârsta medie a popula iei rii a crescut de la 39,1 ani (1 ianuarie 2008) la 39,8 ani (1 ianuarie
2011), vârst medie ce caracterizeaz
rile cu o popula ie „adult ”. Popula ia feminin , cu o vârst
medie de 41,2 ani, a fost i la data de 1 ianuarie 2011 mai îmb trânit decât cea masculin cu 2,9
ani.
În contextul procesului de tranzi ie economic , pia a muncii din România a suferit transform ri
semnificative sub aspectul volumului i structurii principalilor indicatori de for de munc . Dac pe
parcursul ultimei jum
i a anilor ’90, popula ia activ se men inuse la valori ridicate (de peste 11

84

Ministerul Transporturilor, http://www.mt.ro/nou/index.php
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milioane persoane), noul mileniu a debutat cu o sc dere important a valorii indicatorului. Ulterior
anului 2002 popula ia activ a oscilat în jurul valorii de 10 milioane. În anul 2011, popula ia activ
num
9868 mii persoane, din care 96,1% apar in grupei în vârst de munc (15-64 ani).
Num rul omerilor - conform defini iei interna ionale (BIM) - a fost în anul 2011 de 730 mii
persoane, în cre tere atât fa de anul 2010 (0,7%), cât i fa de anul 2009 (7,3%). În anul 2011,
din num rul total al omerilor, 28,8% erau tineri (15-24 ani).
Ponderea num rului de salaria i care i-au desf urat activitatea în sectorul transporturi i
depozitare a fost de numai 4.7% din totalul popula iei ocupate, în sc dere cu 0,1 puncte
procentuale fa de anii preceden i.
În România, costul mediu pentru transport este de 0,75 euro/km, dar poate cre te pân la
aproximativ 1 euro/km pentru un vehicul de transport m rfuri cu instala ie de congelare sau pentru
transportul de grâne în timpul recoltei. Salariile oferilor de vehicule de transport m rfuri grele din
România sunt pe locul 2 în clasamentul celor mai sc zute salarii din UE
În perioada 2008-2011, principala surs de formare a veniturilor totale ale gospod riilor a
reprezentat-o veniturile b ne ti, în sc dere de la 83,1% în anul 2008, la 81,7% în anul 2011.
Veniturile în natur înregistreaz în aceea i perioad o tendin cresc toare, ajungând în anul
2011 la 18,3% pe seama, în principal, a contravalorii consumului de produse agroalimentare din
resurse proprii (în cre tere cu 2,7 puncte procentuale fa de anul 2008).
În ultimii ani contribu ia sectorului transporturi împreun cu comer ul, repararea automobilelor i
articolelor casnice, hoteluri i restaurante au o contribu ie la formarea PIB-ului de aproximativ 20%.
În cursul anului 2011, comparativ cu anul 2010, majoritatea modurilor de transport au înregistrat
sc deri în ceea ce prive te cererea de transport.
Transportul rutier a înregistrat o u oar cre tere din punct de vedere al cantit ilor de m rfuri, fa
de anul 2010 i o sc dere cu 49,6% fa de anul 2008.
Costul cu resursele pentru combustibil constituie 59% din pre ul total de vânzare, în timp ce
valoarea medie pentru benzin este de 67%, iar pentru motorin de 65%.
Evolu ia traficului în perioada 1985-2010 pentru care este cunoscut traficul pe ansamblul re elei de
drumuri publice, este caracterizat pe etape astfel:
o Anul 1990 a cunoscut o cre tere a traficului, fa de anul 1985, traficul a crescut în medie cu
23% pe drumurile na ionale, cu 8% pe drumurile jude ene i cu 3% pe drumurile comunale;
o În perioada 2000-2005 a fost semnalat o cre tere moderat a traficului la drumurile na ionale
i la drumurile comunale;
o În perioada 2005-2010 avut loc o cre tere important a traficului la drumurile na ionale.
Num rul înmatricul rilor de autovehicule în 2010 a sc zut cu 18,5 % fa de anul 2009. Structura
pie ei auto din 2010 a fost: 90,7 % autoturisme, 9,3 % vehicule comerciale.
Efecte negative asupra st rii de s

tate a popula iei

Poluarea atmosferic
tatea uman este afectat de poluarea mediului înconjur tor, iar calitatea necorespunz toare a
aerului duce la apari ia bolilor respiratorii i a afec iunilor cardiovasculare. În România, principalele surse
de poluare a aerului sunt considerate a fi activitatea de transport (traficul rutier) i activit ile industriale.
Principalii poluan i proveni i din activitatea de transport care afecteaz s
tatea uman sunt: particulele
materiale, COx, NOx, SOx, compu ii organici volatili, metalele grele, benzenul i alte hidrocarburi nearse.
a cum s-a prezentat i în capitolul Aer, rezultatele înregistrate la sta iile de monitorizare a calit ii
aerului au demonstrat c poluarea aerului este mai mare în zonele urbane decât în zonele rurale. Mai
expus la poluare este popula ia care locuie te în zonele marilor aglomer ri urbane, în apropierea
drumurilor i centrelor industriale.
Mortalitatea cauzat de afec iunile respiratorii i mortalitatea prin afec iuni cardiovasculare ocup un
procent semnificativ din mortalitatea general . În mediul urban ponderea este mai mare decât în mediul
rural, cauza fiind pus i pe seama c mediul urban este mult mai poluat.
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În perioada 1997-2008, 13-62% din popula ia urban a Europei a fost expus la concentra iile particulelor
în suspensie (PM10) din aerul înconjur tor care au dep it valorile limit pentru protec ia s
ii umane
stabilite de legisla ia european . În cazul particulelor în suspensie, datorit ac iunii lor diferite prin
compozi ie, dimensiune i timpul de expunere, efectele adverse asupra s
ii pot s apar , de
asemenea, i la valori medii zilnice situate sub valorile limit pentru protec ia s
ii umane85 .

Figura 4.22 Mortalitatea prin afec iuni respiratorii la nivel na ional în perioada 2007-2011 (sursa: Raport
anual privind starea mediului anul 2012 – capitolul 8 Mediul i S
tatea, ANPM)

Sursa original : Institutul Na ional de S

tate Public

Rata cea mai ridicat a mortalit ii cauzat de bolile respiratorii în perioada 2007-2011 a fost înregistrat
în jude ele Mure i Arad.
Rata cea mai ridicat a mortalit ii cauzat
înregistrat în jude ul Dolj.

85

de bolile cardiovasculare în perioada 2007-2011 a fost

Raport anual privind starea mediului pe anul 2012, ANPM
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Figura 4.23 Mortalitatea prin afec iuni cardio-vasculare la nivel na ional în perioada 2007-2011 (sursa:
Raport anual privind starea mediului anul 2012 – capitolul 8 Mediul i S
tatea, ANPM)

Sursa original : Institutul Na ional de S

tate Public

În România, nu exist o statistic privind num rul cazurilor de îmboln vii respiratorii sau cardiovasculare
datorate sectorului transporturi sau polu rii aerului.
Poluarea fonic
Un alt factor de stres care poate agrava anumite afec iuni (hipoacuzie, boli psihice, afec iuni cardiovasculare, boli endocrine) este zgomotul, care reprezint una dintre cele mai r spândire amenin ri la
starea de s
tate a popula iei în rile industrializate.
Sectorul transporturi are o contribu ie important la poluarea fonic , lucru dovedit de studiu privind
influen a polu rii sonore asupra s
ii popula iei realizate la nivel na ional în localit i urbane cu
popula ie de peste 250.000 de locuitori i confirmat de informa iile furnizate de h ile strategice de
zgomot realizate, conform prevederilor Directivei nr 2002/49/EC a Parlamentului i Consiliului European,
transpus în legisla ia na ional prin HG nr 321/2005 privind evaluarea i gestionarea zgomotului ambiant
pentru aglomer rile urbane, pentru aglomer rile urbane, pentru aeroporturile i porturile situate în
interiorul acestora, precum i pentru drumurile principale i c ile ferate principale.
În perioada 2010-2011 s-a efectuat un studiu privind “Impactul polu rii sonore asupra st rii de s
tate a
popula iei“, care a urm rit percep ia subiectiv a disconfortului creat de zgomot în 9 localit i urbane cu
popula ie de peste 250.000 de locuitori (Bucure ti, Bra ov, Cluj, Craiova, Constan a, Gala i, Ia i, Ploie ti,
Timi oara). În studiul efectuat în anul 2011, e antionul a fost constituit dintr-un num r de 1669 persoane
din 564 locuin e (373 apartamente bloc i 191 case individuale). Rezultatele acestui studiu au ar tat c
traficul rutier are o contribu ie mare la poluarea fonic .
procentul persoanelor deranjate de zgomotul de trafic auto de ine primul loc cu o frecven de
89%, locatarii intervieva i acuz deranjul produs de circula ia rutier a autoturismelor sau ma ini de
transport utilitar.
în zonele cu trafic intens procentul persoanelor deranjate de traficul auto este de 66% fa de
procentul locatarilor din zona cu trafic redus (33%), care acuz traficul auto de disconfort.
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parc rile auto amenajate în apropierea cl dirilor de locuit, dar i lipsa spa iului de parcare, creeaz
disconfort popula iei în procent de 41%, iar în zonele cu trafic intens un procent de 31% persoane
acuz deranjul produs de num rul mare de autoturisme parcate necorespunz tor în zon .
procentul persoanelor deranjate de zgomotul produs de traficul rutier, din zone reziden iale cu trafic
intens, este de trei ori mai mare decât cel din zone reziden iale cu trafic redus.
Transportul în comun (autobuze, troleibuze, tramvaie) din traficul rutier este cauza principal pentru
crearea disconfortului sonor fiind urmat de traficul feroviar, aerian, naval. Prin m surile de reabilitare
termic a cl dirilor de locuit a crescut i confortul acustic, pe lâng cel termic, totu i în casele individuale
aceste caracteristici sunt prezente cu o frecven mai mare cu 10% fa de apartamentele din blocuri de
locuit (71,1% fa de 68,8%).
La nivel na ional, ca urmare a prevederilor Directivei nr 2002/49/EC a Parlamentului i Consiliului
European, transpus în legisla ia na ional prin HG nr 321/2005 privind evaluarea i gestionarea
zgomotului ambiant este necesar realizarea h ilor strategice de zgomot, astfel:
începând cu anul 2007 a fost demarat procesul de realizarea a h ilor pentru aglomer rile cu mai
mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale care au un trafic mai mare de 6.000.000 de
treceri de autovehicule pe an, c ile ferate principale care au un trafic mai mare de 60.000 de treceri
de trenuri pe an, aeroporturile civile care au un trafic mai mare de 50.000 de mi
ri de aeronave
pe an i porturi aflate în aglomer ri cu mai mult de 250.000 de locuitori;
începând cu anul 2012 a început realizarea acestor h i pentru toate aglomer rile, inclusiv pentru
aeroporturile i porturile situate în interiorul acestora, precum i pentru drumurile principale i c ile
ferate principale.
Realizarea h ilor strategice pentru infrastructura de transport este în sarcina unit ilor aflate în
subordinea sau sub autoritatea autorit ii publice centrale pentru transporturi, care au în administrare
infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare i portuare aflate în administrarea lor. În baza informa iilor
ob inute din aceste h i de zgomot se elaboreaz planurile de ac iune care includ m surile de reducere
i gestionare a zgomotului. Aceste documente se revizuiesc o data la 5 ani.
CNCF”CFR”SA, gestionar al c ilor ferate, are responsabilitatea de a realiza h i strategice de zgomot
pentru c ile ferate principale cu mai mult de 30000 de treceri de trenuri/an, h i de conflict, inclusiv
planuri de ac iune aferente acestora.
Pentru asigurarea/ stabilirea managementului de reducere a zgomotului generat de transportul feroviar
au fost realizate h ile strategice de zgomot i planurile de ac iune, pentru c ile ferate principale cu un
trafic mai mare de 30 000 treceri de trenuri /an. Tronsoanele de cale ferat cu un trafic mai mare de 30
000 treceri de trenuri /an, pentru care au fost realizate aceste h i de zgomot:
Tabelul 4.13 Tronsoanele de cale ferat pentru care au fost realizate h
Nr.
crt.

1
2
3
4

86

Denumire tronson

Bucure ti Nord – Post 5
Post 5 - Ramura neasa
Ramura
neasa - Depoul
Bucure ti Triaj
Depoul Bucure ti Triaj Chitila

Se refer la dep

Trafic estimat
2011

Lungime tronson
KM

81 560
62 756
56 954

2,9
1,4
3,4

41 844

1,7

ile strategice de zgomot

Distan a maxim aproximativ (fa de
axul c ii ferate), exprimat în metri,
pân la care se produc dep iri ale
nivelului de zgomot86
Lzsn
zi – sear - noapte)

Ln (noapte)

300
400

250
250

450

400

350

250

iri ale nivelului de zgomot de peste 55 dB (pe timp de zi), respectiv 50 dB (pe timp de noapte )
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Chitila - Brazi
41 092
41,09
400
Sursa: http://www.cfr.ro/index.php/dispozitii-interne-de-mediu/629-harti-strategice-de-zgomot

400

Compania Na ionala de Autostr zi i Drumuri Na ionale este responsabil pentru realizarea h ilor
strategice de zgomot i planurilor de ac iune pentru reducerea zgomotului în localit ile în care s-au
constatat dep iri ale valorilor admise pentru drumurile principale care au un trafic mai mare de
6.000.000 de treceri de autovehicule pe an.
Editarea i documentarea H
vehicule este în lucru.

ilor Strategice de Zgomot pentru un trafic anual de minim 3000000 treceri

Drumurile principale care au un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule pe an pentru care
au fost realizate h ile strategice de zgomot, în anul 2012, sunt prezentate în figura 4.25.

Figura 4.24 Hart sectoare de drum (eviden iate cu ro u i verde) pentru care s-au realizat h
de zgomot 2007-2012

ile strategice

(Sursa: http://213.177.10.50:5555/Acoperire/Info_tool.aspx)
CN Administra ia Porturilor Dun rii Maritime SA Gala i (CN APDM SA Gala i) i CN Administra ia
Porturilor Maritime SA Constan a (CN APM SA Constan a) au obligativitatea s întocmeasc h ile
strategice de zgomot i planurile de ac iune pentru porturile Gala i, Br ila i Constan a.
Regia autonom aeroportuar are obligativitatea s întocmeasc h
de ac iune pentru aeroporturi.

ile strategice de zgomot i planurile

Concluziile generale desprinse din informa iile furnizate de aceste h

i strategice de zgomot sunt:
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sursa de zgomot care afecteaz zonele marilor aglomer ri urbane este traficul rutier (inclusiv
autovehiculele din transportul public), urmat de zonele industriale. Procentul persoanelor
deranjate de zgomotul produs de traficul rutier din zone reziden iale cu trafic intens este de dou
ori mai mare decât cel din zone reziden iale cu trafic redus .
zgomotul produs de traficul feroviar afecteaz popula ia prin expunerea la un nivel peste valoarea
maxima admis pe timp de zi i pe timp de noapte în lungul c ii de rulare, dar i în zona depourilor.
Distan a maxim fa de axul c ii ferate fa de care se resimte zgomotul este cuprins între 250400 m.
popula ia este afectat de zgomotul produs de traficul aerian prin expunerea la un nivel de peste
60 dB(A) în timpul zilei i de peste 50db(A) pe timp de noapte.
nivelul de zgomot din porturi se resimte în special în incinta portuar , neavând impact asupra
ii popula iei (suprafe ele expuse la valori peste 65 dB(A) (LZSN) i respectiv 55 dB(A) (LN)
sunt în mare parte în interiorul zonei industriale, nu este expus popula ia)
Lipsa unui transport sigur poate avea efecte negative asupra vie ii umane i mediului de
via
Siguran a transportului este o problem societal de importan major . Principalii factori de care depinde
men inerea la un nivel ridicat a siguran ei transportului sunt: nivelul de preg tire i instruire a
participan ilor la trafic, asigurarea st rii tehnice bune a infrastructurii de transport i vehiculelor utilizate
pentru transport, semnalizarea corespunz toare a rutelor de transport, o infrastructur de transport
suficient dezvoltat care s permit fluidizarea traficului, utilizarea sistemelor de transport inteligente care
ofere informa ii privind traficul în timp real.
În ceea ce urmeaz se prezint informa ii privind accidentele produse în timpul activit ii de transport
rutier, feroviar, naval i aerian i consecin ele acestora.
Accidente rutiere
Accidentele rutiere se claseaz printre principalele cauze de mortalitate (conform statisticilor Organiza iei
Mondiale a S
ii privind siguran a rutier din 182 de ri existente, anul 2013). Num rul persoanelor
care î i pierd via a în accidentele rutiere este foarte mare (aproximativ 1,24 milioane de persoane/an).
Aproximativ 60% din totalul persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere au vârsta cuprins între
15-44 ani87 .
În România, anual î i pierd via a în accidente rutier, în medie aproximativ 2.000 de persoane.
Tabelul 4.15 prezint un centralizator al accidentelor rutiere soldate cu decese i r niri grave din
România pentru ultimii 5 ani, clasificate în func ie de gravitatea accidentului i Tabelul 4.16 furnizeaz
date generale despre victimele accidentelor pentru acela i set de date.
Tabelul 4.14 Num rul de accidente rutiere în func ie de gravitate (numai accidente soldate cu decese sau cu
ni i grav)
Tipuri de
2007
2008
2009
2010
2011
accidente
Soldate cu
2.462
2.655
2.465
2.103
1.818
decese
Grave
6.043
7.990
7.749
7.150
7.472
Total

8.505

10.645

10.214

9.253

9.290

Tabelul 4.15 Num rul de victime în accidente rutiere în func ie de gravitate

87

Global Status Report on Road Saffty, http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/

AECOM

Maste r Plan General de Transport pentru Ro mânia - Raport de Mediu

Tipuri de accidente
soldate cu victime
Decedate
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2007

2008

2009

2010

2011

2.800

3.065

2.797

2.377

2.018

nite grav

7.091

9.403

9.097

8.509

8.768

nite u or

2.659

3.504

3.393

3.209

3.362

12.550

15.972

15.287

14.095

14.148

Total

Tabelul 4.17 centralizeaz num rul de r ni i la 10.000.000 de persoane, pentru perioada 2007-2011.
Cifrele pentru popula ia total au fost calculate pornind de la datele furnizate de Raportul privind baza de
date primar i consolidat a MPGT pentru România.
Tabelul 4.16 Victime la 10 milioane de persoane în România, în perioada 2007 - 2011 (numai accidente
soldate cu decese i r niri grave),
Tipuri de accidente
2007
2008
2009
2010
2011
soldate cu victime
Decedate
1.298
1.424
1.301
1.108
942
nite grav

3.288

4.368

4.231

3.965

4.095

nite u or

1.233

1.628

1.578

1.495

1.570

5.820

7.419

7.111

6.567

6.607

Total

Sursa: Baza de date primar

i consolidat a MPGT; Accidente 2007 – 2011

Accidentele cu implicarea unui singur vehicul de in o propor ie ridicat din totalul accidentelor pe re eaua
na ional de drumuri, iar în 39% dintre aceste sunt implica i pietonii. În perioada 2007-2012, 2.200 pietoni
i-au pierdut via a i 2.900 au fost r ni i grav în accidente rutiere pe re eaua na ional de drumuri. Mai
mult de jum tate (52%) din accidentele în care au fost implica i pietoni cauza a fost travers rile ilegale, iar
în 35% de cazuri ilegalit ilor din partea conduc torii auto. Pentru restul accidentelor în care a fost
implicat un singur vehicul cauzele majore sunt viteza excesiv (48%) i alte ilegalit i (31%).
„Punctele negre”88 identificate în re eaua de drumuri na ionale în care au fost semnalate cele mai multe
accidente soldate cu decese i r ni foarte grave sunt reprezentate în Figura 4.25.

88

“Punctul negru” este un segment de drum cu o lungime de 1 km pentru care s-au înregistrat în 5 ani consecutivi
cel pu in 10 accidente fatale sau soldate cu r niri foarte grave. Punctele negre sunt grupate pe drumuri na ionale cu
o singur band de circula ie
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Figura 4.25 Puncte negre identificate în re eaua de drumuri na ionale în care au fost semnalate cele mai
multe accidente, Surs :Analiz AECOM a bazei de date a accidentelor, Poli ia Rutier , anii 2007-2012

Graficul de mai jos arat num rul total de decese cauzate de accidente rutiere în România în compara ie
cu media celorlalte state incluse în grupul UE 27 (excluzând România).
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Figura 4.26 Num r decese la 1 milion de persoane ( România versus media UE) Sursa: CARE (baza de date cu
accidente rutiere a UE) sau publica ii na ionale, Comisia European / Directoratul General pentru Energie i
Transport

Decesele în urma accidentelor rutiere în rile europene (cu excep ia României) scad cu un procentaj de
2,93% pe an. Pân în 2003, num rul de decese în urma accidentelor rutiere în România a r mas sub
media din restul rilor din UE, îns , dup 2004, România a început s înregistreze cre teri ale num rului
de decese peste media tuturor rilor UE.
De-a lungul unei perioade de 20 de ani, începând cu 1991 i pân în 2011, evolu ia pe termen lung a
num rului de decese în România a fost cea de descre tere cu 1,5% pe an, dar aceasta descre tere este
mult mai mic decât cea înregistrat de media UE de aproximativ 5% pe an.
Aceast cifr trebuie, totu i, pus în contextul înmul irii num rului de proprietari de ma ini. Pe baza
statisticilor B ncii Mondiale, cre terea medie a num rului de proprietari de ma ini este de aproximativ
15% în Europa, în perioada 2003 – 2011; pentru România aceasta cifr este 33%.
S-au analizat i date dintr-o alt baz de date furnizat de UNECE ce include cifre cu victime pentru toate
categoriile de accidente rutiere (ex. cu decese, grave i u oare) în Europa. Figura 4.27 compar
România cu media european pentru trei perioade de timp: 2000, 2005 i 2010.

Figura 4.27 Victime ca urmare a accidentelor rutiere (decese, r niri grave i u oare) – România versus
media UE , Sursa: Statisticile de Transport ale UNECE pentru Europa i America de Nord
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Din cele prezentate anterior se poate trage urm toarele concluzii:
Num rul total de v
ri (de toate gradurile) este, în termeni absolu i, mai mic decât media
European ; dar
Tendin a num rului total de r niri este într-o cre tere semnificativ în România în compara ie cu
tendin a de descre tere a mediei europene; i
Decesele cauzate de accidentele rutiere în România, sunt cu aproximativ 50% mai multe decât
media european .
Accidente feroviare
În anul 2011, în România, pu in peste 250 de persoane au fost ucise sau au fost r nite grav pe calea
ferat – aproximativ 10% din num rul de decese/ accidente grave pe sectorul de transport feroviar
înregistrate în UE27. Doar în Polonia i Germania s-a înregistrat un num r mai mare de decese/
accidente grave pe sectorul de transport feroviar în 2011. În anul 2011 au avut loc 100 de decese în
România (fa de 140 decese înregistrate în anul 2010), din care 98 au fost asociate cu persoane care nu
ceau parte din personal i nu erau c tori – cu alte cuvinte, persoane care au fost lovite de materialul
rulant în timp ce traversau calea ferat (76 decese) sau trecerile la nivel (22 decese). Num rul deceselor
ce au implicat trecerile la nivel a sc zut de la 42 în 2008 i 35 în 2010, la 22 în 2011, iar acum a ajuns
aproape de media înregistrat de UE27, de aproximativ 25% din totalul deceselor de pe sectorul de
transport feroviar.
Cu toate acestea, acolo unde sistemele feroviare au un num r mai mare de treceri la nivel cu bariera,
precum Marea Britanie, procentajul înregistrat cu privire la aceste tipuri de decese este în jur de 10%.
În România s-a înregistrat un procentaj mai mare de accidente ce implic persoanele lovite de trenuri –
ceea ce reflect faptul c mare parte din propriet ile feroviare nu sunt delimitate i corespunz tor
marcate, de asemenea ca persoanele nu sunt informate suficient cu privire la pericolele la care se expun
traversând inadecvat calea ferat .
Accidente navale
Conform statisticilor realizate de Serviciul Siguran a Naviga iei i Coordonare C pit nii de Port
(SSNCCP), din cadrul Autorit ii Navale Române, la nivelul anului 2011 situa ia pe c ile navigabile din
România se prezint astfel89:
au intrat în porturile române ti 69.209 nave, din care 62.353 au fost nave de naviga ie interioar ,
reprezentând 90,10 % din total i 6856 nave maritime, reprezentând restul de 9,90 % .
num rul total al navelor ie ite din porturile române ti a fost de 68.154, din care 61.716 nave de
naviga ie interioar , reprezentând 90,55 % din total i 6.438 nave maritime, într-un procent de 9,45
%.
num rul total al navelor în tranzit a fost de 32.886, din care 30.115 au fost nave de naviga ie
interioar i 2.771 nave maritime, ceea ce face ca num rul navelor de naviga ie interioar aflate în
tranzit s fie de 10,87 ori mai mare decât cel al navelor maritime
În anul 2011 s-au înregistrat 55 de accidente navale90 din care 89% (49 accidente) au fost
încadrate în categoria accidente mai pu in grave i incidente91 , iar 11% (6 accidente) au fost
încadrate în categoria accidente grave i mai pu in grave92.

89

Raportul „Accidente Navele” realizat de Autoritatea Naval Român , Serviciul Siguran ei i Coordonare C pit nii
Port, anul 2011, http://www.roris.ro/portal/media/7658/evenimente__2011.pdf
90
Accident naval înseamn un eveniment care are ca rezultat unul din urm toarele: moartea, r nirea serioas a
unei persoane cauzat de, sau în leg tur cu opera iunile unei nave; pierderea unei persoane de la bordul unei
nave, care este cauzat de, sau în leg tur cu opera iunile unei nave; sau pagube materiale la o nav ; sau e uarea
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Ponderea cea mai mare a avut-o accidentele în care au fost implicate navele de naviga ie interioar , o
explica ie fiind i faptul ca traficul acestora este mult mai mare în compara ie cu celelalte. Astfel, raportat
la num rul total al navelor de naviga ie interioar intrate/ ie ite, în/ din porturile române ti, din totalul de
124.069 nave, 0,044% din acestea au fost implicate în accidente, iar în cazul navelor maritime din totalul
de 13.294 nave intrate/ ie ite, în/ din porturile române ti, 0,414 % nave au fost implicate în accidente.
Cauzele care au dus la producerea acestor accidente au fost:
eroarea uman (38%) – interpretarea eronat a datelor ob inute de la instrumentele de naviga ie,
nerespectarea semnelor i semnalelor, neaten ia, stresul;
cauzele tehnice (35%) – oprirea motoarelor, blocarea cârmei ;
condi iile hidro-meteo (13%) – cea , vânt puternic în rafale, cotele apelor;
obiecte imerse (7%) – bu teni, alte materiale imerse ;
alte cauze (7%) – conducerea ambarca iunilor de agrement cu vitez necorespunz toare
condi iilor, consumul de b uturi alcoolice

Figura 4.28 Cauzele accidentelor navale

Din totalul de 55 de accidentele produse în anul 2011, 65% s-au soldat cu pagube materiale (avarii la
motoare, avarii la instala ia de guvernare, incendii electrice, avarii la corpul navelor, etc.), 23% au fost
soldate cu r ni i, 8% au fost soldate cu decese, iar restul nu au produs pagube materiale sau victime
omene ti.

sau incapacitatea de manevr a unei nave, scoaterea din func iune sau implicarea unei nave într-o coliziune; sau
pagubele materiale cauzate de, sau în leg tur cu opera iunile unei nave; sau pagubele produse mediului de
avariile unei nave sau de o nava la, sau în leg tur cu opera iunile unei nave.
91
Accidente mai pu in grave sunt accidentele la nave care nu sunt încadrate ca foarte grave sau grave i sunt
înregistrate în scopul folosirii informa iilor pentru evitarea producerii pe viitor a aceluia i tip de accidente.
Incidentele sunt împrejur ri sau evenimente cauzate de, sau în leg tur cu operarea unei nave, în urma c reia
nava sau orice persoan este pus în pericol sau are ca rezultat avarii serioase la nav , la structura navei sau
asupra mediului.
92
Accident foarte grav înseamn un accident la o nav care implic pierderea total a navei, pierderea de vie i
omene ti sau poluare sever . Accident grav este un accident care nu e categorisit ca fiind foarte grav i care poate
implica: incendiu, explozie, e uare, coliziune, pagube produse de vreme rea, pagube produse de ghea , fisuri în
corpul navei sau suspectarea defec iunilor la corp, ce au condus la pagube structurale afectând starea de
navigabilitate cum ar fi spargerea corpului navei sub ap ; imobilizarea motoarelor principale; pagube extinse la
spa iile de cazare; poluare i/ sau avarii care necesit remorcare i/ sau asisten de la uscat.
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Accidente aeronautice
Num rul accidentelor aviatice care au avut loc pe teritoriul României în perioada 1923-2012 se ridic la
59, în urma c rora au murit 375 de persoane. Cel mai grav accident a avut loc în anul 1995, în localitatea
Balote ti, accident care s-a soldat cu 60 de victime omene ti.93 Principalele cauze au fost eroarea uman
i defec iuni ale aparatului de zbor.
4.1.9 Peisajul i patrimonial cultural
4.1.9.1 Peisajul
Conform conven iei europene a peisajului adoptat la Floren a în 20 octombrie 2000, ratificat prin Legea
nr.451/2002, peisajul desemneaz o parte de teritoriu perceput ca atare de c tre popula ie, al c rui
caracter este rezultatul ac iunii i interac iunii factorilor naturali i/ sau umani.
Principalele obiective ale acestei conven ii sunt: promovarea protec iei peisajelor, managementul,
amenajarea acestora i organizarea cooper rii europene în acest domeniu.
În ultimele decenii, condi iile naturale i peisajul din România au fost influen ate în mod deosebit de
evolu ia activit ilor economice, cre terea economic a ultimilor ani, bazat pe o exploatare excesiv a
resurselor naturale. În aceste condi ii, multe specii de plante i animale sunt amenin ate cu dispari ia, iar
modificarea peisajului reprezint primul indicator al deterior rii mediului înconjur tor. O aten ie special
trebuie acordat impactului asupra peisajului, la nivelul fiec ruia din cele 3 componente ale sale:
elementele culturale (a ez ri, infrastructur , construc ii, activit i umane), biodiversitatea i structura
geomorfologic (relief, caracteristici geologice, hidrologice).
Strategia tematic pentru mediul urban, adoptat în anul 2006 la nivel european, are ca obiectiv general
acela de a contribui la o mai bun calitate a vie ii printr-o abordare integrat privind zonele urbane i de a
contribui la un nivel mai înalt al calit ii vie ii i a bun st rii sociale a cet enilor, prin asigurarea unui
mediu în care nivelul polu rii nu genereaz efecte nocive asupra s
ii umane i a mediului i prin
încurajarea dezvolt rii durabile urbane.
Conform acestei strategii, majoritatea ora elor se confrunt cu un set comun de probleme de baz ,
precum calitatea sc zut a aerului, înaltul nivel de trafic i congestie a traficului, nivelul crescut de
zgomot ambiental, mediul construit de calitate sc zuta, terenurile abandonate, emisiile de gaze cu efect
de ser , zonele nesistematizate, generarea de de euri i ape uzate.
Dezvoltarea unei societ i poate contribui i la ceea ce înseamn impactul („poluarea”) vizual. Sectorul
transporturilor contribuie la deteriorarea peisajului prin fragmentarea habitatelor, defri area vegeta iei,
construc ia unor structuri peste ape, peste v i etc.
Strategia tematic pentru mediul urban î i propune ca m sur abordarea integrat a managementului de
mediu la nivel local i a transportului în mod deosebit, pe baza consult rii efective a tuturor factorilor
implica i i este un element cheie pentru implementarea legisla iei de mediu i atingerea unor îmbun
iri
pe termen lung în ceea ce prive te performan a i calitatea mediului.
4.1.9.2 Patrimoniul cultural
In acest capitol ne vom referi în principal la monumentele istorice, respectiv la bunurile imobile, construc ii
i terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura i civiliza ia na ional
i
universal , considerându-se ca acestea ar putea rela ie sectorul transporturi.

93

Bureau of Aircraft Accidents Archives, http://www.baaa-acro.com/
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Conform prevederilor Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional
(Sec iunea a III-a– Zone Protejate) patrimoniul cultural de interes na ional pot fi împ ite în urm toarele
categorii tipologice de monumente (tipologie care nu respect întocmai categoriile stabilite de Legea
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, dar reprezint o abordare pragmatic a
domeniului):
Tabelul 4.17 Categorii monumente
Categorii monumente

Monumente arhitecturale
Cet i
Ansambluri cur i domne ti
Biserici fortificate – cet i
Castele, conace, palate
Cl diri civile urbane
Cule
Ansambluri urbane
Biserici din lemn
Muzee etnografice în aer liber
Biserici rupestre
Biserici i ansambluri mân stire ti
Arhitectura industrial ; amenaj ri i de comunica ie
Monumente de arhitectur popular (locuin e s te ti);
Ansambluri tradi ionale rurale
Monumente arheologice
Complexe paleolitice
ez ri neolitice i eneolitice
ez ri i necropole din epoca bronzului
Fortific ii i a ez ri din prima epoca a fierului (hallstattiene)
Fortifica ii dacice
Ora e antice
Edificii
Monumente medievale identificate pe baza cercet rilor arheologice
Rezerva ii arheologice cuprinzând situri cu niveluri de locuire pe
perioade îndelungate – a ez ri i necropole

Num r existent
la nivel de
Romania
35
5
22
28
11
70
20
81
7
6
197
13
15
7
6
11
6
9
35
8
6
15
6

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice reglementeaz regimul juridic al monumentelor
istorice, stabile te m surile pentru protejarea monumentelor istorice. Monumentele istorice apar in fie
domeniului public sau privat al statului, al jude elor, ora elor sau comunelor, fie sunt proprietate privat a
persoanelor fizice sau juridice. Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protec ie,
delimitat pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în func ie de trama stradal , relief i
caracteristicile monumentului istoric, dup caz, prin care se asigur conservarea integrat i punerea în
valoare a monumentului istoric i a cadrului s u construit sau natural
La nivelul anului 200594, situa ia monumentelor istorice se prezint astfel: exist un total de 26.900 de
monumente istorice inventariate, dintre care 75% sunt în pericol, iar 35% sunt degradate
Activitatea de transport, în deosebi transportul rutier i feroviar, prin poluarea atmosferic
i vibra iile
produse poate pot influen a mediul construit, inclusiv monumentele arhitectonice i arheologice aflate în
imediata vecin tate a rutelor de transport.

94

http://www.cultura.ro/uploads/files/StrategiaPCN.pdf
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În timpul realiz rii lucr rile de construc ie pentru infrastructura de transport, ca i în cazul altor proiecte
majore care presupun s
turi, exist riscul descoperirii unor obiective de patrimoniu arheologic care s
necesite instituirea unor programe de protejare specifice.
Un bun exemplu este Programul na ional de cercetare arheologic "Autostrada" - Ordinul 653 din 24
august 2010 pentru instituirea Programului na ional de cercetare arheologic "Autostrada”. Programul are
ca obiect protec ia i valorificarea patrimoniului arheologic afectat de proiectele de infrastructur rutier în
perioada 2010-2020.
Autorizarea lucr rilor de construire din zonele cu patrimoniu arheologic din Lista Monumentelor Istorice
sau Repertoriul arheologic Na ional se aproba numai pe baza i în conformitate cu avizul Ministerului
Culturii i Cultelor.
La nivel na ional nu exist statistici privind efectele activit ii de transport i ale lucr rilor de construc ie
pentru infrastructura de transport asupra patrimoniului cultural.
Infrastructura de transport bine dezvoltat i între inut corespunz tor poate avea un rol important în
procesul de valorificare a monumentelor istorice i naturale na ionale. Lipsa unei abord ri inter-sectoriale
transport-patrimoniul cultural poate afecta procesul de valorificare a monumentelor istorice.
4.1.10Transportul durabil
Începând cu anul 1990, România a f cut eforturi în vederea îmbun
irii infrastructurii de transport,
asigur rii dezvolt rii durabile din punct de vedere social i de protec ie a mediului, a eficien ei i
siguran ei transportului, pentru a r spunde corespunz tor cererii viitoare de transport la nivel na ional.
Strategia de dezvoltare durabil a Uniunii Europene în ceea ce prive te transportul, este „de a se asigura
ca sistemele actuale de transport îndeplinesc nevoile economice, sociale i de mediu, minimizând în
acela i timp efectele nedorite asupra economiei, societ ii i mediului".
Strategia na ional pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 i 2020, 2030 aprobat prin OMT
508/2008 are ca obiectiv principal dezvoltarea echilibrat a sistemului na ional de transport care s
asigure o infrastructur i servicii de transport moderne i durabile, dezvoltarea sustenabil a economiei
i îmbun
irea calit ii vie ii.
În scopul reducerii emisiilor de CO2 a fost elaborat un program de m suri ce vizeaz
consumului de energie electric i de combustibili.

reducerea

surile realizate pân în prezent pentru diminuarea impactului asupra mediului, au fost:
Sectorul rutier
o Introducerea normelor EURO 2 (1998), EURO 3 (2002) i EURO 4 (2008) i a benzinei
plumb a condus la sc derea unor emisii poluante produse de autovehicule (în special
SO2 – dioxid de sulf, COV – compu i organici volatili, benzen, plumb, CO – monoxid de
carbon).
o Introducerea programului de stimulare a înnoirii Parcului auto na ional (programul “Rabla”).
Programul a fost derulat în baza O.U.G. nr. 217 din 4 decembrie 2008, a Ordinului nr. 89
din 10 februarie 2009 pentru aprobarea Instruc iunilor privind modalit ile de aplicare a
Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 217/2008 i Ordinului nr. 148 din 3 iulie 2009
o Derularea unor programe de îmbun
ire a calit ii vie ii i a mediului urban, extinderea
conceptului de emisii joase – de exemplu în domeniul transportului public local, în
municipiul Suceava s-a desf urat proiectul CIVITAS II SMILE “Alternative ecologice
pentru dezvoltarea durabil a ora elor Europei” i MIDAS “M suri privind influen area
cererii de transport pentru dezvoltare durabil “
o Investi ii pentru modernizarea i reabilitarea drumurilor rutiere, realizarea unor variante de
ocolire a zonelor urbane.
Sectorul feroviar
o Modernizarea parcului de material rulant existent
o Realizarea lucr rilor de reabilitare a liniilor de cale ferat .
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Echiparea vagoanelor cu frâne silen ioase
Reabilitarea instala iilor i sistemelor de colectare, drenaje i decantare/separare a
reziduurilor petroliere
o Achizi ion ri i mont ri de sisteme de colectare reziduuri petroliere
o Electrificare linii ferate i reabilitarea unor c i ferate existente
o Repara ii pasaje de trecere
Sectorul fluvial i maritim
o
o

o
o

Protec ii i consolid ri maluri, modernizarea sistemelor de semnalizare
Lucr ri pentru îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re

Investi ii în infrastructura de transport
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Figura 4.29 Investi ii în infrastructura de transport, perioada de referin 2000-2009, Sursa: Institutul
Na ional de Statistic , http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm

În prezent situa ia transportului durabil nu are rezultate satisf

toare, din cauza urm toarelor aspecte:

lipsa finan rilor în domeniul dezvolt rii re elei na ionale de transport face ca progresele s fie
foarte reduse, rezultate bune s-au înregistrat sectorul rutier, în cazul proiectelor de modernizarea i
reabilitare a drumurilor na ionale existente (v. Figura 4.29);
re eaua de infrastructura are o capacitate redus ceea ce dus la sc derea gradului de preluare a
traficului de m rfuri i c tori în special în zona m rilor ora e, în anumite perioade din an, ceea ce
a avut efecte asupra siguran ei traficului i înr ut irea parametrilor de calitate a transportului,
nerespectarea obiectivelor Politicii Europene de Transport;
rata accidentelor rutiere se men ine în continuare ridicat comparativ ca situa ia la nivel European;
la nivel na ional transportul se num
printre cele mai mari surse de poluare a aerului.
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Evolu ia st rii mediului în situa ia neimplement rii Master Planului General de Transport

Directiva SEA 2001/4 2 EC a Parlamentului European i a Consiliului European asupra efectelor unor
planuri i programe asupra mediului transpus în România prin HG nr. 1076/2004 prevede ca în cadrul
Raportul de Mediu s se realizeze o analiz a st rii actuale a mediului i s se prezinte evolu ia st rii
mediului în absen a implement rii planului.95
”Alternativa zero” (situa ia neimplement rii MPGT) include:
Infrastructura existent
i Scenariul “Do mininum” (Scenariu de referin ) – proiectele incluse în
scenariul ”Do minimum” se afl deja în construc ie sau fac parte dintr-un program ferm i urmeaz
a fi construite, existând astfel un angajament clar de finan are, toate avizele necesare fiind ob inute
i implementarea va fi finalizat înainte de anul 2015. Proiecte incluse în scenariul ”Do minimum”
sunt proiecte care sunt deja în etapa de implementare, care au deja finan area asigurat i care se
vor realiza indiferent daca se aproba sau nu MPGT.
Rezultatele evalu rii Scenariului de Referin vor fi folosite ca puncte de referin în evaluarea
alternativelor de dezvoltare, Scenariul “Do-Something” i Scenariul „Core TEN-T”.
Prin realizarea scenariului „Do minimum” cererea total de c torie pe infrastructura rutier va cre te cu
pân la 20% deci, în mod evident, re eaua rutier va deveni un mod de transport mult mai atractiv ca
urmare a realiz rii acestor proiecte. Îmbun
irea re elei rutiere va conduce la o cre tere a c toriilor cu
mijloacele auto proprii. Va exista o cre tere mare a cerin elor pentru transportul rutier de m rfuri
(cre terea pentru traficul de transport m rfuri va fi mai mare fa de transportul cu autoturismul - 33% fa
de 17%) i o cre tere a atractivit ii c toriei cu autobuzul, ca mod de transport în detrimetrul c toriei
cu trenul.
Prin realizarea proiectelor propuse pentru sectorul rutier va avea loc o cre tere semnificativ în kilometrii
vehicul pentru autostr zi (206%) i o cre tere mult mai modest a traficului pe re eaua na ional (40%)
Prin reabilitarea Coridorului TEN-T IV Nord vor ap rea îmbun
iri în ceea ce prive te timpul de parcurs
pe anumite sectoare de cale ferat (reducerea semnificativ a duratei de c torie). Cu toate acestea,
prin realizarea scenariului de referin sistemul feroviar r mâne necompetitiv în raport cu sistemul rutier i
naval.
În absen a investi iilor în între inere i repara ii capitale ale c ilor ferate, timpii de parcurs vor continua s
se creasc pentru aceea i distan parcurs .
Prin realizarea scenariului de referin se estimeaz o sc dere a cererii de transport feroviar de pasageri
cu peste 20% pân în 2020, trenurile vor înregistra un grad de ocupare mai mic.
Fluviul Dun rea reprezint un bun important i strategic pentru România, dar naviga ia pe Dun re poate
întâmpina o serie de impedimente, cu prec dere în cazul transportului de marf . Proiectele incluse în
scenariul de referin nu vor duce la eliminarea total a acestui impediment. Lipsa unui regim de
între inere corespunz tor conduce la imposibilitatea navig rii în condi ii satisf
toare pe enalul
navigabil al Dun rii. Proiectele din scenariul de referin a vor rezolva problema condi iilor naviga iei pe
Dun re pe sectorul Br ila-c ra i.
Prin nerealizarea investi iilor propuse prin Master Planul General de Transport, România nu se va alinia
la cerin ele Uniunii Europene în ceea ce prive te sectorul transporturi.
Elaborarea i aprobarea Master Planului General de Transport constituie condi ii esen iale pentru
stabilirea proiectelor necesare derul rii Programul Opera ional Infrastructur – Transport i totodat
creeaz cadrul oportun pentru absorb ia de fonduri structurale.

95

Art 5 i Anexa 1b - Directiva SEA 2001/42/EC a Parlamentului European i a Consiliului European asupra
efectelor unor planuri i programe asupra mediului; Art 15 – HG 1026/2004 privind stabilirea procedurii de realizare
a evalu rii de mediu pentru planuri i programe.
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Figura 4.30 Alternativa zero - scenariul de referin a ”Do minimum” + situa ia existent Scenariul ”Do nothing”
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Obiectivele i direc iile de ac iune ale Master Planului General de Transport sunt în strâns leg tur cu
prevederile unor strategii/ programe/ planuri na ionale importante (v. capitolul 3) iar neimplementarea
acestuia poate conduce la a a zis “spiral a declinului” (nerealizarea MPGT poate conduce la
nerespectarea obiectivelor i m surilor de ac iune stabilite prin alte strategii/programe/planuri na ionale).
Se poate observa în figura urm toare interdependen a între obiectivele stabilite la nivel na ional, alinierea
la cerin ele Uniunii Europene, MPGT i dezvoltarea economic i îmbun
irea condi iilor de mediu
Master Planul General de Transport

Obiective stabilite prin
Planurile i Strate giile
na ionale specifice
domeniul transporturilor

Alinierea la cerin e le
Uniunii Eu ropene în ceea
ce priveste sectorul
transporturi

Obiective stabilite prin Planurile i Strategiile
nationale în dome niul protec iei mediului relev ante
pe ntru sectorul transportu ri

Aliniere a la cerin ele Uniunii
Europe ne în cee a ce
priveste prote c ia me diului
cerin e aplicabile sectorul
transportu ri

Imbun
irea
conditiilor de via
Protectia mediului
Siguranta transportului
Dezvoltarea economic

Figura 4.31 Interdependen a între obiectivele stabilite la nivel na ional, alinierea la cerin ele uniunii
europene, MPGT i dezvoltarea economica, îmbun
irea condi iilor de mediu i de via

În cele ce urmeaz se prezint prognoza evolu iei st rii mediului în situa ia nerealiz rii Master Planului
General de Transport. Pentru aceast estimare s-au luat în considerare informa iile existente la nivel
na ional privind starea actual a factorilor de mediu i efectele generate de cele dou scenarii în ceea ce
prive te condi iile de transport. Se men ioneaz c o astfel de estimare este dificil de realizat având în
vedere ca nu exist suficiente informa ii specifice privind influen a actual a sectorului transporturilor
pentru fiecare mod de transport asupra tuturor factorilor de mediu, respectiv informa iile existente nu sunt
prezentate la un grad de detaliere convenabil. Marea majoritatea a informa iilor provine din estim ri i nu
din monitoriz ri directe astfel c pot ap rea incertitudini în ceea ce prive te corectitudinea lor.
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Tabelul 4.1 Evolu ia posibil a st rii mediului în situa ia nerealiz rii Master Planului General de Transport

Aspecte
mediu
Aer

de

Evolu ia posibil a st rii mediului în situa ia nerealiz rii Master Planului General de
Transporturi (Alternativa zero: Infrastructura existent + Scenariul “Do mininum”)
Tendin ele vor fi de cre tere a cantit ilor de poluan i provenite din sectorul transporturilor mai ales
în zona marilor aglomer ri urbane i zona sectoarelor de drum cu trafic intens.
În momentul de fa în România sectorul rutier este cel mai important element din sistemul de
transport românesc (incluzând transportul de pasageri i m rfuri) i totodat este cel mai poluant
având o contribu ie semnificativ la totalul emisiilor în atmosfer (NOx, pulberi în suspensie,
COVNM, metale grele).
Calitatea actual a drumurilor rutiere, lipsa variantelor de ocolire fac ca vitezele medii de c torie
fie sc zute iar durata c toriei lung , acest lucru contribuind la consum ridicat de combustibil i
la cantit i mari de emisii în atmosfer .
În absen a investi iilor pentru îmbun
irea calit ii infrastructurii rutiere, a lucr rilor pentru
între inerea, modernizarea i repara ilor capitale ale c ilor ferate se vor accentua efectele negative
directe asupra calit ii aerului asociate sectorului transporturi.
Prin realizarea scenariului “Do minimum” cererea total de c torie pe infrastructura rutier va
cre te cu pân la 20% fa de situa ia scenariului ”Do nothing” iar transportul rutier va avea în
continuare o contribu ie mult mai mare la poluarea atmosferic comparativ cu transportul feroviar
i naval. Prin aplicarea acestui scenariu este de a teptat s se produc schimb ri nesemnificative
în evolu ia factorilor de mediu comparativ cu situa ia actual . De i acest scenariu include o serie
de proiecte de modernizare, reabilitare drumuri rutiere, de construc ie de coridoare rutiere noi
(variante de ocolire a localit ilor, tronsoane de autostrad ce fac parte din coridorul TEN-T), nu
sunt suficiente pentru reducerea tendin elor actuale ale emisiilor de poluan i în atmosfer provenite
din transportul rutier. Aceste proiecte vor permite pe de o parte reducerea cantit ii de emisii în
atmosfer în zonele marilor aglomer ri urbane, prin devierea traficului greu i reducerea
ambuteiajelor, cre terea vitezei de deplasare dar pe alt parte va încuraja cererea pentru
transportul rutier, men inând ridicat contribu ia sectorului transporturi la cantitatea total de
emisii de poluan i în atmosfer , la nivel na ional. Prin realizarea proiectelor propuse pentru
scenariul „Do minimum” pentru sectorul rutier se avea loc o cre tere semnificativ în kilometrii
vehicul pentru autostr zi (206%) i o cre tere mult mai modest a traficului pe re eaua na ional
(40%)
Prin electrificarea liniilor de cale ferate se reduc emisiile de poluan i în atmosfer produse prin
utilizarea acestui mod de transport. Sunt necesare îns i alte m suri pentru ca acest timp de
transport s devin competitiv cu cel de transport rutier (sporirea vitezei de transport, reducerea
duratei c toriei, îmbun
irea condi iilor de transport, cre terea gradului de accesibilitatea
pentru mai multe regiuni din ar ).
Scenariul „Do minimum” nu propune investi ii pentru transportul intermodal. Acest lucru men ine
tendin a actual de utilizare pentru transportul de marf utilizând infrastructura rutier .
Proiectele pentru sectorul aerian propuse prin scenariul „Do minimum” nu vor aduce modific ri
semnificative în ceea ce prive te emisiile în atmosfer provenite din acest sector fa de situa ia
actual . Prin realizarea acestor proiecte nu sunt a teptate schimb ri în ceea ce prive te cererea i
frecven a c toriilor folosind transportul intern de pasageri în sectorului aerian.
Factorii care pot influen a varia ia emisiilor de poluan i în atmosfer rezulta i din traficul rutier sunt:
o
o
o
o
o
o
o
o

dezvoltarea economic a zonei respective;
costurile asociate combustibililor utiliza i i pentru între inerea autoturismelor;
cererea i oferta de autoturisme;
taxele/ impozitul perceput pentru autoturisme;
necesitatea de mobilitate individual ;
existen a variantelor ocolitoare a zonelor urbane aglomerate;
îmbun
irea tehnologic a vehiculelor i posibilitatea utiliz rii combustibililor alternativi
aplicarea sistemelor inteligente de transport (aplica ii avansate care, f
a fi dotate cu
inteligen propriu-zis , vizeaz s ofere servicii inovatoare privind modurile de transport i
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gestionarea traficului)
o ineficien a sau lipsa serviciilor publice de transport în comun
o viteza medie de trafic (la tranzi ia între localit i, în localitate etc.).
Având în vedere cele men ionate anterior este imperios necesar s se aplice m suri pentru
optimizarea utiliz rii diferitelor modalit i de transport i îmbun
irea infrastructurii actuale de
transport.

Apa

Contribu ia sectorului de transport la neîndeplinirea obiectivelor de mediu pentru calitatea apelor
este nesemnificativ comparativ cu industria sau aglomer rile urbane.
Dac nu se vor realiza lucr rile de îmbun
ire i între inere a c ilor de naviga ie se va men ine în
continuare riscul de producere a unor accidente care pot duce la poluarea apelor Dun rii i indirect
a M rii Negre – e
ri de nave, pierderi de diverse substan e în ap , pierderi de carburant etc.
Num rul incidentelor ecologice din zonele portuare soldate cu devers ri de substan e poluante nu
vor fi diminuate dac nu se vor realiza investi iile pentru modernizarea porturilor, sistemelor de
control i centrelor de interven ie i prevenire a polu rii accidentale.
Prin realizarea scenariului ”Do minimum” se vor îmbun
i: condi iile de naviga ie pe Dun re,
sistemele pentru monitorizarea calit ii apei din canalele navigabile i controlul/ prevenirea polu rii
accidentale.
În cazul proiectului pentru îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re, pentru lucr rile
realizate pân în prezent, nu s-au constatat dep iri al valorilor vreunui indicator de calitate fa de
valorile istorice raportate TNMN – ICPDR ( conform monitoriz rilor realizate de exper ii INCDPM)

Sol

Factorii de presiune semnificativ asupra calit ii solului vor r mâne în continuare practicile
agricole actuale, depozitarea necorespunz toare a de eurilor i activit ile industriale neconforme
(cauza polu rii cu substan e purtate de aer).
Scenariul ”Do minimum” propune proiecte de realizarea unor aliniamente noi sau modificarea
aliniamentelor existente (proiectele de modernizare drumuri i c i ferate), ceea ce va conduce la
schimbarea folosin elor terenului, ocuparea permanent a unor suprafe e de teren. În zonele
limitrofe a drumuri noi poate surveni o schimbare a calit ii terenurilor datorat depunerii de pulberi
sedimentabile, metale grele.
Dac infrastructura de transport nu se va îmbun
i, siguran a transportului poate sc dea i poate
cre te riscul producerii de accidente rutiere, feroviare în care sunt implicate mijloacele de transport
de marf i astfel poate ap rea riscul de polu ri accidentale.
Sectorul transporturi, prin contribu ia sa la poluarea aerului prin generarea unor poluan i precum
NOx, Pb, Cd, compu ii organici volatili nonmetanici, contribuie indirect la poluarea solului, în
special în zonele arterelor rutiere.

Schimb ri
climatice

Se vor men ine tendin ele actuale de cre tere a emisiilor de gaze cu efect de ser în atmosfer
datorate sectorului transporturi.
Realizarea scenariul ”Do minimum” va determina cre terea cererii de transport, cre tere num rului
de kilometrii parcur i fa de situa ia actual .
Dac nu se vor lua m suri pentru optimizarea diferitelor modalit i de transport, nivelul emisiilor de
gaze cu efect de ser se va men ine în continuare ridicat. Transportul feroviar, care este mai pu in
poluant decât transportul rutier, nu va fi preferat transportului rutier f
îmbun
irea condi iilor de
transport, costurilor i crearea unor rute noi de acces spre alte regiuni din ar . Cre terea numeric
a flotei auto i rutele de c torie lungi vor determina cre terea ponderii emisiilor de gaze cu efect
de ser .
Conform Raportului de Evaluare al IPCC, publicat în 2007, (disponibil pe www.ipcc.ch/), dac nu
se întreprind ac iuni de reducere a nivelului emisiilor de gaze cu efect de ser la nivel global,
acesta va avea în anul 2030 o valoare cu 25-90% mai mare fa de nivelul actual, cele mai
importante cre teri provenind din sectorul transporturi.
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La nivelul Uniunii Europene, Sectorul Transporturilor r mâne în continuare sectorul cu cel mai
ridicat nivel al emisiilor de gaze cu efect de ser , având o tendin de cre tere cu 26% între 1990
i anul 2007, respectiv 0,5% între anul 2006 i 2007, datorat în principal cre terii cererii pentru
transportul pasagerilor i a bunurilor, precum i preferin ei pentru utilizarea oselelor ca modalitate
de transport în detrimentul altor modalit i de transport mai pu in poluante.
Conform celor mai recente date publicate la nivel european, tendin a emisiilor de gaze cu efect de
ser din sectorul transporturi este de cre tere în urm torii ani, comparativ cu dinamica cre terii
emisiilor generate de alte sectoare precum cele industriale, reziden ial sau cel de producere a
energiei.
Pe baza estim rilor recente ale Agen iei Europene de Mediu, dup o sc dere important a
emisiilor de gaze cu efect de ser în anul 2009, din cauza recesiunii economice, emisiile totale în
Schema de comercializare - EU ETS au crescut în 2010 i au stagnat la aproximativ 15,5% sub
nivelul emisiilor din anul 1990 (sunt luate în considerare aproximativ 14% din emisiile provenite din
activit ile de avia ie). Pentru anul 2010, emisiile au r mas cu 5% sub nivelul celor din anul 2008.
Prognozele din statele membre indic faptul c emisiile totale la nivelul UE nu vor fi reduse
semnificativ în perioada urm toare, respectiv pân în anul 2020. Astfel, în urma m surilor
na ionale adoptate de fiecare stat membru, în anul 2020 emisiile la nivelul Uniunii Europene vor fi
cu 19% sub nivelul celor din 1990, ceea ce reprezint doar un obiectiv minim de reducere cu 20%.
Decalajul de 1 punct procentual ar putea fi completat i inta ar putea fi dep it cu 5 puncte în
cazul în care statele membre vor pune în aplicare toate m surile suplimentare în prezent
planificate, în special cele legate de transport i sectoarele reziden iale.
Conform calculelor realizate la nivelul MPGT, prin realizarea proiectelor propuse pentru scenariul
„Do minimum”, tendin a va fi de cre tere a emisiile de gaze cu efecte de ser (a se vedea capitolul
6.Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ unde sunt prezentate
valorile estimate pentru CO2, N2 O, CH4 , NMCOV i Anexa 4). Se estimeaz c n urma
implement rii proiectelor propuse prin acest scenariul va avea loc o cre tere a cantit ii totale de
emisii de gaze cu efect de ser fa de scenariul „Do nothing” (infrastructur existent ).
a cum s-a men ionat i la aspectul de mediu aer, men inerea re elei de transport în starea
actual va determina o cre tere a volumului de transport de c tori i marf pentru sectorul rutier
ceea ce atrage dup sine o cre tere a consumului de combustibil i implicit o cre tere a emisiilor
de gaze cu efect de ser .
Prin neadaptarea infrastructurii de transport actuale la efectele schimb rilor climatice (la condi iile
meteorologice extreme), se poate accentua starea de deteriorare a acesteia. Schimb rile climatice
pot avea un impact negativ asupra infrastructurii de transport (rutier i feroviar), cre terea
temperaturilor, inunda iile, alunec rile de teren pot conduce la deteriorarea acesteia i totodat la
perturbarea regimului de transport. Fluctua iile privind regimul de curgere a râurilor i fluviului
Dun rea au un impactul negativ direct asupra sectorului de transport naval.
În timpul verii, în România, temperaturile dep esc 40 de grade Celsius. Asemenea temperaturi
ridicate ar putea compromite suprafa a drumurilor. În special, vehiculele de transport m rfuri grele
pot accentua orice poten iale daune cauzate de greut i foarte mari. Drept urmare, în anumite luni
ale anului, exist interdic ii aplicate acestor vehicule în ceea ce prive te circula ia pe anumite
drumuri.
Scenariul de referin
încurajeaz transportul rutier, proiectele propuse vor contribui la
dezvoltarea/ îmbun
irea re elei de transport rutier, vor determina o cre tere a cerin ei pentru
transportul rutier atât pentru marf , cât i pentru c tori. Cre terea volumului de trafic rutier va
determina i cre terea cantit ii de combustibil utilizat, ceea ce conduce la cre terea emisiilor de
gaze cu efect de ser , men inându-se ridicat contribu ia sectorului transporturi la totalul emisiilor
de gaze cu efect de ser .

Eficien a
energetic
i
consumul de
resurse

Reducerea consumului de energie pentru sectorul transporturilor depinde pe de o parte de
condi iile de transport (starea drumurilor rutiere i a c ilor ferate), dar pe de alt parte i de
tehnologia mijloacelor de transport (tipul motoarelor), de punerea pe pia a unor combustiilor
alternativi.
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regenerabile
Eficien a energetic depinde pe lâng starea tehnic a infrastructurii de transport i de gradul de
înc rcare a vedicului, tipul vehiculului utilizat, greutatea/masa vehiculului, caracteristicile fizicogeografice ale zonelor de amplasare a infrastructurii de transport (deal, es, munte), tipul aditivilor
prezen i în combustibil.
Transportul rutier este responsabil de un consum ridicat de combustibili petrolieri, dac ar fi s
luam în calcul faptul c 95% dintre vehiculele care fac parte din Parcul Na ional Auto utilizeaz
combustibil de tip benzin
i motorin . Niciunul dintre aceste scenarii nu va rezolva problema
cererii tot mai crescute pentru acest combustibil în transportul rutier.
Cre terea utiliz rii transportului rutier în detrimentul celorlalte moduri de transport va conduce la
cre terea consumului de combustibili, cu prec dere a celor proveni i din petrol.
Îmbun
irile infrastructurii de transport (electrificarea liniilor ferate, modernizarea/ reabilitarea
drumurilor rutiere, realizarea autostr zilor i c ilor ferate) aduse de scenariul “do minimum” va
permite o cre tere a eficien ei energetice i reducerea consumului de combustibil, îns nu este
suficient pentru a se reduce dependen a sectorului transporturi de petrol.
Biodiversitate

Se va men ine tendin a actual de cr tere a emisiilor în atmosfer datorate traficului rutier care
afecteaz indirect biodiversitatea. În plus lipsa unei strategii de dezvoltare a transporturilor ce ine
cont i de impactul asupra biodiversit ii va duce la degradarea zonelor naturale protejate.
Trebuie avut în vedere c realizarea investi iilor propuse în scenariul “Do minimum” ar putea avea
efecte negative semnificative asupra componentei biodiversitate dac nu sunt aplicate m suri de
protec ie specifice fiec rei zone în parte a a cum au fost ele stabilite în faza de evaluare a
impactului asupra mediului i evaluare adecvat .

Popula ie
tatea
uman

i

Tendin a num rului total de accidente rutiere soldate cu victime omene ti va fi de cre tere
semnificativ în compara ie cu tendin a de descre tere a mediei europene.
În situa ia nerealiz rii investi iilor pentru îmbun
irea infrastructurii de transport rutier, popula ia
va fi în continuare deranjat de zgomotul produs de cre terea traficul rutier în zonele urbane (ca
urmare a lipsei autostr zilor i variantelor de ocolire care determin direc ionarea traficului spre
zonele periurbane).
Prin realizarea scenariului “Do minimum” va cre te gradul de siguran rutier , se vor elimina
blocajele i ambuteiajele doar pe sectoarele reabilitate i în zona unde vor fi construite autostr zi.
Siguran a transportului se men ine sc zut pe arterele unde nu se fac interven ii pentru
îmbun
irea infrastructurii de transport.
Realizarea h ilor strategice de zgomot pentru infrastructura de transporturi (porturi, aeroporturi,
drumuri rutiere, c i ferate) – proiect inclus în scenariul “Do minimum” – va permite identificarea
zonelor unde nivelul de zgomot dep
te valoarea limit admis i stabilirea unor m suri de
reducere a impactului datorat polu rii fonice asupra receptorilor sensibili.
Se va men ine în continuarea tendin a de cre tere a cantit ilor de emisii de gaze de ser
provenite din sectorul transporturilor cauzat de tendin a de cre tere numeric a flotei auto, a
duratei i lungimii de c torie.

Managementul Între inerea necorespunz toare a drumurilor i calitatea structurii acestora ar putea determina
de eurilor
cre terea cantit ii de de euri asociate activit ii de transport (de euri rezultate în special din
activit ile de repara ie i între inere a vehiculelor de transport, de exemplu uleiuri uzate, anvelope,
i
baterii uzate etc. ).
substan elor
periculoase
Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport va conduce la cre terea volumului de
de euri asociate acestei activit i (vehicule scoase din uz, uleiuri uzate, baterii uzate, anvelope
uzate etc.) i la cre terea cantit ii de de euri asociate lucr rilor de construc ie i demolare.
Transport
durabil

Dac nu se va realiza nicio investi ie nou în domeniul infrastructurii, România risc s nu ating
obiectivele stabilite de Uniunea Europeana în ceea ce prive te transportul durabil respectiv:
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Modernizarea i dezvoltarea re elei de transport de interes european i na ional;
Cre terea condi iilor de siguran
i calit ii serviciilor;
Dezvoltarea transportului intermodal;
Stimularea dezvolt rii economice i a competitivit ii;
Înt rirea coeziunii sociale i teritoriale;
Protejarea mediului înconjur tor.
realizarea Master Planului General de Transporturi nu se va rezolva o problem foarte
important pentru dezvoltarea infrastructurii: realizarea investi iilor ce contribuie la crearea unui
spa iu unic european.
o
o
o
o
o
o

De asemenea nu se va solu iona problema siguran ei în trafic, men inându-se ridicat rata
accidentelor rutiere i nu se va îmbun
i calitatea serviciilor oferite de transportul de c tori.
Realizarea doar a proiectelor incluse în scenariu “Do minimum” va produce schimb ri
nesemnificative în ceea ce prive te componenta transport durabil. Se estimeaz ca acest scenariu
nu va încuraja cererea pentru transporturi mai pu in poluante i se va men ine în continuare
tendin a de utilizare a transportului rutier.
Peisaj
i
patrimoniul
cultural

Scenariul “Do minimum” poate conduce la o schimbare local a geomorfologiei terenului natural
prin defri ri, decopert ri, s
turi, viaducte etc. Proiectele incluse în acest scenariu au prev zut
suri de armonizare arhitectural cu peisajul natural. Identificarea i localizarea tardiv a siturilor
arheologice, ac iuni necesare o dat cu implementarea de noi proiecte de infrastructur , poate
împiedica dezvoltarea m surilor de valorificare i protejare a acestora.
Scenariul ”Do minimum” va permite reabilitarea unor drumuri, c i ferate i facilit i aferente
permi ând o u oara ameliorare a peisajului parazitat de infrastructura deteriorat .

Alternativa zero (infrastructura existent + scenariul ”Do minimum”) nu va conduce la modific ri majore
ale tendin elor actuale ale evolu iei st rii mediului (în sensul c va fi dificil atingerea obiectivelor stabilite
la nivel na ional pentru fiecare factor de mediu). Scenariul “Do minimum” încurajeaz în special
transportul rutier (proiectele propuse vor conduce la cre terea cererii pentru transportul rutier). La nivel
european, cauza principal a cre terii congestiei traficului rutier i a cre terii consumului de energie,
precum i o surs de probleme sociale i de mediu, o reprezint tocmai aceast tendin de cre tere a
cerin elor pentru transportului rutier, atât pentru marf , cât i pentru pasageri.
În aceast situa ie devine imperios necesar punerea la punct a unei strategii de dezvoltare a sectorului
de transport care s maximizeze impactul pozitiv asupra cre terii economice, dar n acela i timp s
minimizeze impactul negativ asupra mediului.
Pe de alt parte, trebuie inut cont i de faptul c în prezent la nivel european exist tendin e de creare a
unui cadru “eco” pentru sectorul transporturi care ar putea s contribuie la reducerea efectelor datorate
sectorului de transport asupra mediului, cum ar fi, de exemplu:
Asigurarea unor sisteme de transport inteligente
Extinderea infrastructurii existente i îmbun
irea condi iilor de transport rutier nu mai sunt suficiente,
este nevoie de crearea unor sisteme de transport inteligente (STI) care combin telecomunica iile,
electronica i tehnologia informa iei cu ingineria în domeniul transporturilor în vederea planific rii,
proiect rii, oper rii, între inerii i gestion rii sistemelor de transport. Astfel, Directiva 2010/40/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor
de transport inteligente în domeniul transportului rutier i pentru interfe ele cu alte moduri de transport
stabile te un cadru de sprijinire a implement rii i utiliz rii coordonate i coerente a sistemelor de
transport inteligente (STI) în cadrul Uniunii, în special de-a lungul frontierelor dintre statele membre.
Utilizarea combustibililor alternativi
„Studiul privind sistemele de transport curat” (Study on Clean Transport Systems) a explorat posibila
contribu ie a combustibililor alternativi la realizarea obiectivului de reducere cu 60% a emisiilor de gaze cu
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efect de ser stabilit de Cartea alb privind transporturile. „Studiul de implementare a specifica iilor
tehnice comune în cazul infrastructurii pentru combustibili alternativi” (CTS Implementation Study on
Alternative Fuels Infrastructure) a evaluat diferite op iuni de dezvoltare a unei infrastructuri pentru
combustibili alternativi la nivelul întregii UE96 . Studiul intitulat „Gazele cu efect de ser provenite din
transporturi în UE: M suri pân în 2050”97 (EU Transport GHG: Routes to 2050) a abordat în mod specific
aspectele decarboniz rii care sunt relevante pentru aceast ini iativ , iar concluziile sale au subliniat rolul
esen ial al îmbun
irilor tehnice permanente al randamentului vehiculelor, care, al turi de combustibilii
alternativi, trebuie s asigure rentabilitatea m surilor din pachetul global.
Directiva privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi stabile te cerin ele privind
instituirea cadrelor de politic na ionale pentru dezvoltarea pie ei de combustibili alternativi (directiv în
curs de aprobare), precum i privind crearea unei infrastructuri minime pentru combustibilii alternativi i
implementarea unor specifica ii tehnice comune. Conform acestei directive, fiecare stat membru trebuie
înfiin eze un num r minim de puncte de reînc rcare pentru vehiculele electrice, iar 10 % dintre
acestea s fie accesibile publicului. De asemenea trebuie s se aib în vedere nu numai echiparea
oselelor TEN-T cu puncte de realimentare cu gaze naturale lichefiate, ci i echiparea tuturor porturilor
maritime i interioare.
Utilizarea vehiculelor ecologice i eficiente din punct de vedere energetic
Aceast ac iune este înscris în cadrul Strategiei Europa 2020. Utilizarea unor astfel de vehicule va
permite atenuarea impactului transportului rutier asupra mediului i dinamizarea concuren ei din industria
auto.
Strategia european privind vehiculele ecologice i eficiente din punct de vedere energetic trebuie s
încurajeze dezvoltarea i adoptarea de vehicule grele (autobuze i camioane) i u oare (ma ini i
camionete), precum i de vehicule cu dou i trei ro i i de cvadricicluri ecologice i eficiente din punct de
vedere energetic (a a-numitele „vehicule ecologice”98 ) care func ioneaz cu motoare cu combustie
intern conven ionale i sunt dotate cu tehnologii de vârf pentru emisii foarte sc zute de carbon.

96

http://ec.europa.eu/transport/urban/studies/urban_en.htm;
www.eutransportghg2050.eu
98
Vehiculele ecologice, inclusiv cele care pot func iona pe baz
amestecuri cu con inut ridicat de biocombustibili lichizi
97

de energie electric , hidrogen, biogaz i alte
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Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate
semnificativ

Complexitatea Master Planului General de Transporturi (MPGT) este evident deoarece:
are stabilite obiective de transport care sunt în strâns leg tur cu politicile, strategiile na ionale i
europene;
include proiecte pentru diferite moduri de transport: rutier, feroviar, naval, aerian, intermodal;
natura investi iilor propuse pentru dezvoltarea infrastructurii de transport este foarte diversificat ,
de la construc ia de coridoare noi de transport rutier, reabilitarea/modernizarea coridoarelor de
transport rutier existente, reabilitarea/modernizarea coridoarelor de transport feroviar existente,
realizarea unor coridoare noi de transport feroviar, modernizarea infrastructurii portuare i aeriene,
îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re pân la realizarea unor canale noi de naviga ie
(Bucure ti – Dun re);
este un plan la nivel na ional – proiectele propuse se vor implementa în zone cu caracteristici de
mediu diferite;
perioada de referin este pe termen scurt, mediu i lung, respectiv: 2014(2015)-2020, 2021-2030,
dup 2030;
propune 4 scenarii:
o scenariu care nu va lua în considerare nicio m sur – “Do nothing” – reprezint situa ia
actual a infrastructurii de transport;
o scenariul de referin – “Do minimum” - care ia în considerare proiectele aflate deja în
construc ie i care au asigurat finan area;
o scenariul de dezvoltare (ES/EES);
o scenariul de dezvoltare bazat pe exclusiv pe extinderea re elei de transport Core TEN-T –
„Core TEN-T” (CTT) – propus suplimentar de echipa AECOM, fa de termenii de referin a
prev zu i n documenta ia de atribuire, la cererea Comisiei Europene
MPGT cuprind ca arie de dezvoltare întreg teritoriul na ional. Pentru proiectele propuse prin MPGT nu se
cunosc înc detaliile tehnice iar studiile de teren nu au fost realizate. Nu sunt disponibile informa ii pentru
a putea fi localizate spa ial exact.
În cadrul acestui capitol s-au analizat scenariile „Do minimum” i scenariile de dezvoltare (ES/EES i
CTT) care prin natura investi ilor propuse (tipul de lucr ri de construc ie specifice proiectelor propuse) pot
induce modific ri în ceea ce prive te caracteristicile actuale ale mediului.
Cele 2 scenarii de dezvoltare( ES/EES i CTT) includ aceea i list de proiecte pentru sectorul feroviar,
naval (porturi i c i de naviga ie), aerian i intermodal, diferen iindu-se doar prin num rul i tipul de
proiecte propuse pentru sectorul rutier (cuprinde un num r de 11 proiecte tip autostrad fa de 5
proiecte de tip autostrad cuprinse în scenariul de dezvoltare ES/EES).
Pentru evaluarea caracteristicilor efectelor i zonelor care ar putea fi afectate de implementarea MPGT sau urm rit urm toarele aspecte: tipul proiectului propus (natura investi iei propuse i sectorul de transport
ruia i se adreseaz ), caracteristicele generale ale zonelor de implementate care ar putea fi modificate
(zonele sensibile sau vulnerabile la poluarea aerului, solului, apei, a zonelor valoroase din punct de
vedere al biodiversit ii, peisajului, care prezint valoare cultural , care sunt dens populate), riscurile
pentru s
tatea uman i mediu, perioada în care se vor resim i efectele asupra mediului i asupra
ii umane (etapa de execu ie a proiectului sau etapa de operare).
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5.1 Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ –
Scenariul de referin a “Do minimum”
Pentru analiza caracteristicilor de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ s-a analizat în detaliu
lista proiectelor incluse în scenariul “Do minimum”. Se pot concluziona urm toarele aspecte:
Un num r de 7 proiecte reprezentând aproximativ 6.6% din totalul proiectelor incluse în scenariul
de referin nu prev d lucr ri de construc ie (1 proiect – sectorul rutier, 2 proiecte – sectorul
feroviar; 4 – proiecte sectorul naval) . Pentru aceste proiecte impactul asupra mediului nu a fost
analizat. Aceste proiecte se refer la implementarea anumitor conven ii, elaborare h ilor zgomot,
sisteme de siguran feroviar , achizi ii echipamente;
Un num r de 99 de proiecte reprezentând 93,3 % din totalul proiectelor incluse în scenariul de
referin prev d lucr ri de construc ii. Dintre acestea:
o un num r de 31 de proiecte reprezentând aproximativ 29.2 % din totalul proiectelor incluse în
scenariul de referin prev d lucr ri de construc ii (2 proiecte – sectorul rutier, 14 proiecte –
sectorul feroviar; 15 proiecte – sectorul naval) nu au putut fi localizate spa ial din lipsa
informa iilor privind coordonatele exacte (s-a folosit o localizare aproximativ , pe baza titlului
proiectului).
o pentru un num r de 49 de proiecte (reprezentând aproximativ 39.6 %) s-a realizat o localizare
aproximativ în baza informa iilor furnizate de titlul lucr rii sau dac se refereau la drumuri/c i
ferate existente: 50 proiecte – sectorul rutier, 14 proiecte – sectorul feroviar; 2 proiecte –
sectorul naval i 2 proiecte pentru sectorul aerian.
o doar pentru un num r de 26 de proiecte (reprezentând aproximativ 24.5 %) au fost puse la
dispozi ie de c tre titularul MPGT trasee indicative i au putut fi localizate spa ial.
Proiectele incluse în scenariul ”Do minimum” sunt proiecte care au sursa de finan are asigurat , fiind în
curs de implementare/construc ie. Analizând situa ia informa iilor privind procedura de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiectele incluse în scenariul “Do minimum” se pot trage urm toarele
concluzii :
pentru un num r de 29 de proiecte (27% dintre proiecte) s-a parcurs procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, iar pentru 6 dintre acestea s-a parcurs i procedura de evaluare
adecvat ;
pentru un num r de 38 de proiecte (36% dintre proiecte) nu s-a parcurs procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, procedura oprindu-se la etap de încadrare;
pentru un num r de 33 de proiecte (31% dintre proiecte) nu sunt disponibile informa ii privind
procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
pentru un num r de 6 proiecte (6% dintre proiecte) nu a fost necesar parcurgerea procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului i/sau evalu rii adecvate.
pentru lucr ri similare în unele cazuri au fost parcurs procedura de evaluare a impactului asupra
mediului iar în alte cazuri a fost parcurs procedura simplificat – atât pentru proiecte din sectorul
naval (porturi) cât i pentru proiectele din sectoarele feroviar i rutier. F
a avea îns la baz
informa ii detaliate, se poate afirma c acela i tip de proiect (acela i tip de investi ii) a suferit
încadr ri diferite din punct de vedere al necesit ii realiz rii studiilor de evaluare a impactului
asupra mediului necesare pentru ob inerea actelor de reglementare, de la o regine la alt ;
Pentru proiectele incluse în scenariul de referin
(denumit „Do Minimum”) pentru determinarea
caracteristicilor de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ au fost utilizate concluziile etapelor
de evaluare a impactului asupra mediului i/sau ale evalu rii adecvate, dup caz, pentru proiectele la
care au fost disponibile astfel de informa ii. În Tabelul 5.2 sunt prezentate sistematic concluziile
documenta iilor de mediu elaborate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului i/sau de
evaluare adecvat , deciziilor etapelor de încadrare, acordurilor de mediu, pentru proiectele incluse în
scenariul de referin . Se poate, de asemenea observa un anumit subiectivism sau moduri diferite de
interpretare a impactului asupra mediului de la un evaluator la altul pentru proiecte similare
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Au fost analizate doar acele proiecte pentru care au fost disponibile informa iile de mediu (a se vedea
Tabelul 5.1 - Situa ia evalu rii impactului asupra mediului/evalu rii adecvate pentru proiectele incluse în
scenariu de referin ).
Principalele cauze pentru care dezvoltarea proiectelor de infrastructur de transport sunt responsabile de
apari ia unor efecte negative asupra mediului sunt:
amplasarea proiectelor în zone/ sau în vecin tatea unor zone sensibile din punct de vedere al florei
i faunei;
ocuparea definitiv sau temporar a unor suprafe e mari de teren atât în faz de execu ie cât i în
faza de operare care conduc la schimb ri ale destina iei terenului, decopert ri masive, defri ri etc.
emisii de noxe i gaze cu efect de ser în atmosfer pe perioada de execu ie a lucr rilor în zonele
unde se concentreaz cantit i mari de lucr ri;
modific ri cantitative i calitative ale resurselor de ap , atât subterane cât i de suprafa mai ales
pe perioada de execu ie a lucr rilor;
neadoptarea unor m suri de protec ie a mediului adecvate;
lipsa unor planuri de management de mediu sau aplicarea defectuoas a acestora în perioada de
execu ie a lucr rilor;
realizarea unor evalu ri a impactului asupra mediului axate doar pe analiza efectelor produse de
aceste proiecte pe arii restrânse ne inând cont de impactul cumulativ;
aplicarea întârziat (începând din anul 2010) a procedurii de evaluare adecvat - proiectele de
infrastructur de transport au creat numeroase probleme în ceea ce prive te impactul asupra
biodiversit ii i asupra integrit ii ariilor naturale protejate (de exemplu: defri ri masive,
fragmentare de habitate etc.).
interpretarea diferit a autorit ilor a criteriilor de încadrare pentru proiecte similare în anexa 1
(lista proiectelor supuse evalu rii impactului asupra mediului) sau în anexa 2 (lista proiectelor
pentru care trebuie stabilit necesitatea efectu rii impactului asupra mediului) ale HG 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
exista multe investi ii în infrastructura de transport la care acordul de mediu a fost ob inut la faza de
fezabilitate (studiu de fezabilitate) i nu la faz de proiect tehnic astfel ca informa ia pus la
dispozi ia evaluatorilor de mediu nu a fost atât de detaliat ca în cazul unui proiect tehnic
(suprafe e afectate, adâncimi s
tur , pozi ie i mod de lucru la gropile de împrumut, cantit i de
materii prime, volume de lucr ri etc.)
apari ia, în perioada de execu ie a unor aspecte noi/elemente noi care nu au putut fi previzionate la
faza de ob inere a acordului de mediu i care au condus la modific ri ale proiectelor i implicit la o
reanalizare a impactului asupra mediului i necesitatea propunerii unor m suri suplimentare pentru
diminuarea/limitarea acestuia.

Tabelul 5.1 Situa ia evalu rii impactului asupra mediului/evalu rii adecvate pentru proiectele incluse în
scenariu de referin
Nr.
Index Titlul Proiectului
Autoritatea
Situa ia
Evaluarea impactului asupra
Crt.
de
proiectului
mediu/Evaluare adecvat
Implementa
re
Sectorul Aerian
1.
019
Modernizare suprafa de Autoritatea
În curs de
Proiectul nu s-a supus evalu rii
mi care i balizaj, turn de
Aeronautic
realizare
impactului asupra mediu, nu s-a
control i amenajarea
Civil
supus evalu rii adecvate. Decizia
terenului în vederea
etapei de încadrare nr.6/2011 emis
amplas rii sistemului de
de APM Suceava.
naviga ie tip ILS în
Aeroportul Suceava
2.
021
Reabilitarea platformei de Autoritatea
În curs de
Proiectul nu s-a supus evalu rii
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Autoritatea
de
Implementa
re
Aeronautic
Civil

Situa ia
proiectului

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

realizare

impactului asupra mediu, nu s-a
supus evalu rii adecvate.
Decizia etapei de încadrare nr.
5686RP/2008 emis de APM
Constan a

Sectorul Porturi
3.
065
Prelungirea Digului de
larg al Portului Constan a

CN APM SA

Nu sunt disponibile informa ii

4.

066

Extinderea spre sud a
danei de gabare din
Portul Constan a

CN APM SA

5.

084

Reabilitarea i
modernizarea
infrastructurii portuare în
portul Olteni a

CN APDF
SA

Data începerii
proiectului:
2011
Data
finaliz rii
proiectului:
2013
Data începerii
proiectului:
2011
Data
finaliz rii
proiectului:
2013
Data începerii
proiectului:
2012
Data
finaliz rii
proiectului:
2014

sta ionare aeronave în
Aeroportul M.
Kog lniceanu din
Constan a

6.

090

Lucr ri de infrastructur
portuara : Cheu dana 23
i 25 par ial din portul
Br ila

CN APDM
SA

Data
finaliz rii
proiectului:
2013

7.

097
098

RA AFDJ
Gala i
RA AFDJ
Gala i

În derulare

8.

Complex administrare c i
navigabile Giurgiu
NEWADA duo

9.

099

CN APDM
SA

10.

102

11.

103

CO-WANDA: Conven ia
pentru managementul
de eurilor generate de
nave pe Dun re
Master Plan Port
Constan a
Dahar - Dezvoltarea
porturilor interioare
dun rene

12.

104

CN APDM
SA

13.

109

GIFT- Coridoare verzi de
transport intermodal de
rfuri în Europa de Sud
Est
Modernizarea

CN APM SA
CN APDM
SA

CN APM SA

Proiectul nu s-a supus evalu rii
impactului asupra mediu, nu s-a
supus evalu rii adecvate conform
deciziei etapei de încadrare nr.
13186RP/2011 emis de APM
Constan a
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului.
S-a emis acordul de mediu
nr.3/18.08.2011 de c tre APM
ra i

Proiectul s-a supus evalu rii
impactului asupra mediu, nu s-a
supus evalu rii adecvate, conform
deciziei Agen iei pentru Protec ia
Mediului Br ila nr. 7312 din
19.06.2009
Nu sunt disponibile informa ii

octombrie
2012septembrie
2014
Octombrie
2012 –
Septembrie
2014
În curs de
implementare
Demarat în
aprilie 2011
În curs de
finalizare
În derulare

Nu e cazul

În derulare

Proiectul a ob inut Acordul de Mediu

Nu e cazul

Urmeaz s se supun procedurii de
evaluare de mediu
Nu e cazul

Nu e cazul
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120

Titlul Proiectului

infrastructurii portuare prin
asigurarea cre terii
adâncimilor enalelor i
bazinelor i a siguran ei
naviga iei în Portul
Constan a
Dezvoltarea capacit ii
feroviare în sectorul
fluvio-maritim al Portului
Constan a

Sector Feroviar
15.
127
Lucr ri de reabilitare
pentru poduri, pode e i
tuneluri de cale ferat Sucursala Regional de
i Ferate Craiova
16.
128
Lucr ri de reabilitare
poduri, pode e i tuneluri
de cale ferat - Sucursala
Regional de C i Ferate
Cluj
17.
129
Lucr ri de reabilitare
pentru poduri, pode e i
tuneluri de cale ferat Sucursala Regional de
i Ferate Bra ov

Autoritatea
de
Implementa
re

CN APM SA

A fost semnat
contractul de
finan are în
septembrie
2013. Proiect
în derulare

Nu sunt disponibile informa ii

CNCF CFR
SA

Cerere de
finan are
depus la
AMPOST

Nu sunt disponibile informa ii

CNCF CFR
SA

Cerere de
finan are
depus la
AMPOST

Nu sunt disponibile informa ii

CNCF CFR
SA

Cerere de
finan are
aprobat

Nu sunt disponibile informa ii

Cerere de
finan are
aprobat
Perioada de
execu ie
01.12.2013 01.01.2016
Cerere de
finan are
aprobat

Nu sunt disponibile informa ii

130

Lucr ri de reabilitare
poduri, pode e i tuneluri
de cale ferat - Sucursala
Regional de C i Ferate
Bucure ti

CNCF CFR
SA

19.

131

Lucr ri de reabilitare
pentru poduri, pode e i
tuneluri de cale ferat Sucursala Regional de
i Ferate Ia i

CNCF CFR
SA

132

Lucr ri de reabilitare
pentru poduri, pode e i
tuneluri de cale ferat Sucursala Regional de

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

nr. 6755 RP /10.08.2012, precum i
Avizul Natura 2000 nr. 228
/11.07.2012

18.

20.

Situa ia
proiectului

145

CNCF CFR
SA

Perioada de
execu ie a
lucr rilor
pentru
proiectul
men ionat
este
01.10.2013 01.11.2015
Par ial
finalizat

Nu sunt disponibile informa ii

Nu sunt disponibile informa ii
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21.

133

22.

134

23.

137

24.

142

25.

144

26.

147

27.

150

28.

151

29.

153

30.

170

Titlul Proiectului

i Ferate Timi oara
Lucr ri de reabilitare
poduri, pode e i tuneluri
de cale ferat - Sucursala
Regional de C i Ferate
Constan a
Lucr ri de reabilitare a
podurilor de cale ferat
peste Dun re - km
152+149 i km 165+817,
linia CF Bucure ti Constan a - Sucursala
Regional de C i Ferate
Constan a

146

Autoritatea
de
Implementa
re

Situa ia
proiectului

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

CNCF CFR
SA

În curs de
implementare

Nu sunt disponibile informa ii

CNCF CFR
SA

Contractul de
finan are a
fost semnat

S-a supus procedurii de evaluare a
impactului de mediu, nu s-a supus
procedurii de evaluare adecvat

Perioada de
execu ie a
lucr rilor
pentru
proiectul este
15.10.2013 15.10.2015
În derulare

Nu sunt disponibile informa ii

Modernizarea trecerilor la
nivel cu calea ferat Etapa 1 (112 treceri)
Repara ii curente la
infrastructura feroviar
public - perioada 20132020
Repara ii capitale (RK) la
infrastructura feroviar
public - perioada 20132016
Reabilitarea liniei CF
Bucure ti-Constan a

CNCF CFR
SA
CNCF CFR
SA

În curs de
implementare

Nu sunt disponibile informa ii

CNCF CFR
SA

În curs de
implementare

Nu sunt disponibile informa ii

CNCF CFR
SA

În curs de
implementare

Reabilitarea liniei de cale
ferata Bra ov – Simeria,
component a Coridorului
IV Pan – European,
pentru circula ia trenurilor
cu vitez maxim de 160
km/h, tronsonul
Sighi oara - Co lariu
Reabilitarea liniei de cale
ferata Bra ov – Simeria,
componenta a Coridorului
IV Pan – European,
pentru circula ia trenurilor
cu viteza maxim de 160
km/h, tronsonul Co lariu –
Simeria
Modernizarea liniei CF
Frontier -Curtici-AradSimeria, Tronson 1:
Frontier -Arad-km 614

CNCF CFR
SA

În curs de
finalizare

Proiectul nu s-a supus evalu rii
impactului asupra mediului, nu s-a
supus evalu rii adecvate
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului – Acord
de Mediu nr.SB4/2011 emis de APM
Sibiu, s-a supus procedurii de
evaluare adecvat

CNCF CFR
SA

În curs de
finalizare

S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului – Acord
de Mediu nr.8/2010 emis de ANPM,
nu s-a supus procedurii de evaluare
adecvat .

CNCF CFR
SA

În
desf

urare

Electrificarea liniei de cale
ferat Doaga-Tecuci-

CNCF CFR
SA

În
desf

urare

Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
Decizia etapei de încadrare
nr.5915/2009 emis de APM Arad
Nu s-a supus evalu rii impactului
asupra

AECOM

Nr.
Crt.
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Titlul Proiectului

Autoritatea
de
Implementa
re

Situa ia
proiectului

Barbo i

31.

32.

200

209

Elaborarea h ilor
strategice de zgomot i
planurilor de ac iune,
pentru c ile ferate
principale cu un trafic mai
mare de 30.000 treceri de
trenuri/an – etapa I

Modernizarea unor sta ii
de cale ferat din
România - sta iile CF
Slatina, Râmnicu Vâlcea,
Re a Sud

147

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

mediului i nu s-a supus evalu rii
adecvate
Decizia etapei de încadrare
nr.8.11.2013 emis de APM Gala i
CNCF CFR
SA

Au fost
realizate
pentru:
1.Bucure ti
Nord – Post 5
2. Post 5
-- Ramura
neasa
3. Ramura
neasa Depoul
Bucure ti
Triaj
4. Depou - l
Bucure ti
Triaj – Chitila
5. Chitila Brazi

CNCF CFR
SA

Aprobate de APM

Nu s-a supus evalu rii impactului
asupra mediului i nu s-a supus
evalu rii adecvate

În curs de
finalizare

Decizia etapei de încadrare
nr.254/2010 emisa de APM Vâlcea
Decizia etapei de încadrare
nr.46/2010 emisa de APM Cara Severin
Decizia etapei de încadrare
nr.4295/2010 emisa de APM Olt

33.

34.

210

211

Modernizarea unor sta ii
de cale ferat din
România - Sta iile CF
Bistri a, Zal u
Modernizarea sta iilor de
cale ferat Giurgiu Ora ,
Slobozia Veche i
ra i Sud

CNCF CFR
SA

În
desf

urare

CNCF CFR
SA

Nu sunt disponibile informa ii
Nu s-a supus evalu rii impactului
asupra mediului i nu s-a supus
evalu rii adecvate.
Decizia APM Giurgiu nr.
6430/02.09.2009

2011-2013
Decizia APM Ialomi a nr.194/
03.08.2009
Decizia APM C ra i nr.
7602/27.08.2009
35.

212

Modernizarea sta iilor de
cale ferat Sfântu
Gheorghe, Târgu Mure

CNCF CFR
SA

2011-2013

Proiectul Modernizarea sta iilor de
cale ferat Sfântu Gheorghe nu s-a
supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, nu s-a

AECOM

Nr.
Crt.
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Titlul Proiectului

Autoritatea
de
Implementa
re

Situa ia
proiectului

148

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

supus procedurii de evaluare
adecvat - Decizia etapei de
încadrare nr. 1/28.05.2010 emis de
APM Covasna
Proiectul de Modernizarea sta iilor de
cale ferat Târgu Mure nu s-a supus
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, nu s-a supus
procedurii de evaluare adecvat Decizia etapei de încadrare nr.
3405/8.06.2010 emis de APM
Mure
36.

213

Modernizarea unor sta ii
de cale ferat din
România - sta ia de cale
ferat (CF) Pite ti

CNCF CFR
SA

37.

214

CNCF CFR
SA

38.

217

39.

236

Modernizarea unor sta ii
de cale ferat din
România - sta iile CF
Piatra Neam , Boto ani,
Vaslui, Br ila
Modernizarea sta iei CF
Foc ani
Sistem de detectare a
cutiilor de osii
supraînc lzite i a frânelor
strânse - 21 loca ii

40.

237

41.

238

42.

239

43.

240

Proiect pilot opera ional
pentru o aplica ie
ECTS/ERTMS nivel 2 pe
tronsonul CF Ramifica ia
Buciumeni-Semnal intrare
Brazi
Modernizarea instala iilor
de centralizare
electromecanic pe sec ia
de circula ie CEM 11
Sta ii Bucure ti- Craiova
ETAPA II
Modernizarea instala iilor
de centralizare
electromecanic pe sec ia
de circula ie CEM 16
Sta ii Bra ov, Cluj,
Craiova, Timi oara
ETAPA II
Centralizare electronic
în sta ia CF Videle

CNCF CFR
SA
CNCF CFR
SA

În
desf urare
Perioada de
realizare
august 2011
– august
2014
În
desf urare

Proiectul nu s-a supus procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului.

În
desf urare
A fost semnat
contractual
de finan are
în 2011

Nu sunt disponibile informa ii

Nu sunt disponibile informa ii

Nu sunt disponibile informa ii

CNCF CFR
SA

În
desf urare
Proiect în
derulare

CNCF CFR
SA

Proiect în
derulare

CNCF CFR
SA

Proiect în
derulare

Nu sunt disponibile informa ii

CNCF CFR
SA

Proiect în
derulare

Proiectul nu s-a supus procedurii de
evaluare a impactului asupra

Proiectul nu s-a supus procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, nu s-a supus procedurii de
evaluare adecvat conform
Adresei ANPM
nr.1/1497/MF/30.04.2009
Nu sunt disponibile informa ii

AECOM
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Situa ia
proiectului

149

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

mediului, nu s-a supus procedurii de
evaluare adecvat conform Deciziei
etapei de încadrare nr.2236/2012
emis de APM Teleorman
Sector Rutier
44.
252

Pod pe DN 2E km 57+400
la Clit
Pod pe DN 61 km
74+015, peste râul Arge ,
la Ione ti

CNADNR
SA
CNADNR
SA

Finalizat

Nu sunt disponibile informa ii

Termen
începere:
noiembrie
2011
Termen
estimat
finalizare:
octombrie
2013
Lucr ri pod
finalizate în
martie 2013

Nu sunt disponibile informa ii

45.

253

46.

254

Pod pe DN54 km 67+774
peste râul Sai i varianta
nou de traseu DN54 km
65+950 - km 70+600, la
Turnu M gurele

CNADNR
SA

47.

255

Drum de leg tur DN66A,
km 47+600 - km 66+204,
Câmpu lui Neag-Cerna

CNADNR
SA

În derulare

48.

256

Pasaj denivelat pe
centura de ocolire Arad
(DN7 km 540+248 ) peste
CF Arad - Bucure ti

CNADNR
SA

49.

257

Pasaj denivelat pe
varianta de ocolire Arad
peste liniile CF Brad - CF
Curtici - DJ709B

CNADNR
SA

50.

264

Modernizare DN 72,
ie ti - Ploie ti km
0+000 - km 76+180

CNADNR
SA

Investi ii
demarate
dup
01.01.2009
cu termen de
finalizare
dup
31.12.2011
Investi ii
demarate
dup
01.01.2009
cu termen de
finalizare
dup
31.12.2011
Finalizat
(recep ie
2010)

51.

265

Modernizarea centurii

CNADNR

http://www.mt
.ro/eveniment
e/arhiva_com
unicate/dece
mbrie2009.ht
ml
În derulare

Proiectul nu s-a supus procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, nu s-a supus procedurii de
evaluare adecvat conform Deciziei
etapei de încadrare emis de APM
Teleorman
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
Acord de mediu nr. 3/6.07.2011 emis
de ANPM
Nu sunt disponibile informa ii

Nu sunt disponibile informa ii

S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat

S-a supus procedurii de evaluare a

AECOM

Nr.
Crt.
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150

Autoritatea
de
Implementa
re
SA

Situa ia
proiectului

Obiectul 1 al obiectivului
de investi ie: Pod rutier la
km 0+540 peste Canalul
Dun re-Marea Neagra i
lucr rile aferente
infrastructurii rutiere i de
acces în Portul Constan a
Bretea rutier de
conectare cu DN39 Obiectul 2 al obiectivului
de investi ie: Pod rutier la
km 0+540 peste Canalul
Dun re- Marea Neagra i
lucr rile aferente
infrastructurii rutiere i de
acces în Portul Constan a
Varianta de ocolire Ale d
Sud i Nord

CN APM SA

Termen de
finalizare
2014

CN APM SA

În derulare

Nu sunt disponibile informa ii

CNADNR
SA

În derulare

S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat - A fost emis acordul de
mediu în anul 2010 de APM Bihor
Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat conform deciziei etapei de
încadrare nr. 531/25.05.2009
revizuit în 2013 emis de ANPM
Nu sunt disponibile informa ii

rutiere a municipiului
Bucure ti între A1 - DN7
i DN2 - A2

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
Acord de Mediu emis de APM
Bucure ti
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului – Acord
de mediu nr.37/2008 emis de APM
Constan a, nu s-a supus procedurii
de evaluare adecvat

52.

268

53.

269

54.

272

55.

273

Varianta de ocolire
Alexandria

CNADNR
SA

Finalizat

56.

274

Varianta de ocolire Bac u

În derulare

57.

280

Varianta de ocolire
Bra ov

CNADNR
SA
CNADNR
SA

58.

286

Varianta de ocolire
Caracal

CNADNR
SA

Data începerii
proiectului
04.05.2011

59.

287

Varianta de ocolire Carei

CNADNR
SA

A fost
demarat în
2011

60.

288
290

CNADNR
SA
CNADNR
SA

Finalizat

61.

Varianta de ocolire ClujNapoca Est
Varianta de ocolire
Craiova Sud

S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului i nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
Acord de mediu nr.1/2009 revizuit în
4.04.2011, emis de APM Bra ov
Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat conform deciziei etapei de
încadrare nr. 531/25.05.2009
revizuita în 2013 emis de ANPM
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
Nu sunt disponibile informa ii

Perioada de
realizare

Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a

Proiect
demarat în
2011

AECOM

Nr.
Crt.
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Titlul Proiectului

Autoritatea
de
Implementa
re

151

Situa ia
proiectului

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

30.05.2012 21.11.2013

supus procedurii de evaluare
adecvat conform deciziei etapei de
încadrare nr. Nr. 3791/16.05.2012
emis de ARPM Craiova
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, Acord
de mediu revizuit 6/1.08.2008 emis
de ARPM Bac u
Nu s-a supus procedurii de evaluare
adecvat
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
Acord de mediu nr.9.09.2010 revizuit
în 24.12.2013, emis de ANPM
Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat conform deciziei etapei de
încadrare emise de APM Giurgiu
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
Acord de mediu nr.4/4.08.2009 emis
de ANPM
Nu sunt disponibile informa ii

62.

292

Autostrada Deva-Ora tie

CNADNR
SA

Finalizat

63.

304

CNADNR
SA

-

64.

305

Varianta de ocolire a
Municipiului Ia i - Etapa I
- Varianta Sud Obiect 4:
Varianta trafic u or
(Sector km 0+000 - km
8+175 ) i Penetra ie
Autostrada Lugoj-Deva

CNADNR
SA

În derulare

65.

308

Varianta de ocolire
Mih ile ti

CNADNR
SA

În derulare

66.

309

Autostrada N dlac-Arad

CNADNR
SA

În derulare

67.

311

CNADNR
SA

Finalizat

68.

312

Drum de centur în
municipiul Oradea - etapa
a II-a
Autostrada Or tie-Sibiu

CNADNR
SA

În derulare

S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
Acord de mediu nr.2/25.01.2010
revizuit în 2012, emis de ANPM

69.

319

Varianta de ocolire
cuieni

CNADNR
SA

Data
semn rii:
24.11.2011
Data estimat
pentru
finalizare
15.03.2013
Finalizat

Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului.

70.

320

Varianta de ocolire Satu
Mare

CNADNR
SA

71.

321

Autostrada Sebe -Turda

CNADNR

În derulare

Nu s-a supus procedurii de evaluare
adecvat .

S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat .
Revizuire acord de mediu în 2013
S-a supus procedurii de evaluare a

AECOM
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Autoritatea
de
Implementa
re
SA

Situa ia
proiectului

152

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat .
Acord de mediu nr.01/30.06.2009
emis de ANPM
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat .
Acord de mediu nr. 02/7.10.2010

72.

325

Varianta de ocolire Stei

CNADNR
SA

În derulare

73.

327

Varianta de ocolire
Suceava

CNADNR
SA

În curs de
finalizare

Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat .

74.

330

Nu sunt disponibile informa ii.

331

În derulare

Nu sunt disponibile informa ii.

76.

333

În derulare

Nu sunt disponibile informa ii.

77.

338

CNADNR
SA
CNADNR
SA
CNADNR
SA
CNCACN

În derulare

75.

Varianta de ocolire Târgu
Jiu
Varianta de ocolire Târgu
Mure
Varianta de ocolire Tecuci

Finalizat

78.

342

CNADNR
SA

Finalizat

Nu s-a supus evalu rii impactului
asupra mediului conform Deciziei
etapei de încadrare nr. 7439RP/
12.07.2012, emis de APM
Constan a.
Nu sunt disponibile informa ii.

79.

343

CNADNR
SA

Finalizat

Nu sunt disponibile informa ii.

80.

344

CNADNR
SA

În derulare

S-a supus evalu rii impactului asupra
mediului, s-a supus evalu rii
adecvate.

81.

345

CNADNR
SA

În derulare

S-a supus evalu rii impactului asupra
mediului, nu s-a supus evalu rii
adecvate.

82.

349

Drum de acces la Ecluza
Agigea i la portul fluviomaritim Agigea CDMN,
mal stâng, între 61+800 i
63+500, L=1700 m
Deviere DN 29D km
18+500 - km 20+816,
Consolidarea i refacerea
corpului drumului
Fluidizarea traficului pe
DN1 între km 8+100 - km
17+100 i Centura rutier
în zona de nord a
municipiului Bucure ti Obiect 7 - Completarea
centurii rutiere a
municipiului Bucure ti prin
construirea sectorului
cuprins între DN7 - DN 1A
Reabilitare DN66 Filia i Petro ani, km 0+000 - km
131+000
Reabilitare DN 76, Deva Oradea, km 0+000 - km
184+390

Modernizare DN 2N km

CNADNR

În derulare

Acord de mediu nr.2/04,.04.2006
emis de APM Bihor revizuit prin
Decizia etapei de încadrare
nr.401/10,12,2013 emis de APM
Bihor.
Nu s-a supus evalu rii impactului

AECOM

Nr.
Crt.
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Index

Titlul Proiectului

52+860 - km 60+000 Jitia
- Biscoa i pod nou peste
râul Râmnicu S rat la km
53+300
Modernizare DN5,
sectorul Bucure ti Aduna ii Cop ceni

153

Autoritatea
de
Implementa
re
SA

Situa ia
proiectului

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

CNADNR
SA

În derulare

Nu s-a supus evalu rii impactului
asupra mediului i nu s-a supus
evalu rii adecvate conform deciziei
etapei de încadrare
nr.1001/29,12,2008 emisa de ANPM

A fost supus evalu rii impactului
asupra mediului i evalu rii
adecvate. Au fost necesare m suri
compensatorii.
Acord de mediu 1/28.06.2012 emis
de ANPM.
A început procedura de evaluare de
mediu pentru PUZ.
Nu s-a supus evalu rii impactului
asupra mediului i nu s-a supus
evalu rii adecvate conform deciziei
etapei de încadrare nr.
4262/31.10.2008 emis de ARPM
Bac u.

asupra mediului i nu s-a supus
evalu rii adecvate conform deciziei
nr.4628 din 30.05.2011.

83.

350

84.

354

Reabilitare DN 2D
Foc ani - Ojdula km
0+000 - km 118+893

CNADNR
SA

În derulare

85.

355
356

CNADNR
SA
CNADNR
SA

În derulare

86.

87.

357

Penetra ie A3 Municipiul
Bucure ti
Reabilitare DN24 limita
Gala i/ Vaslui-Crasna i
DN24B Crasna-Albi a
Lot 1: km 51+000 (de la
limita de jude Gala i i
Vaslui–DN 24 km 90+000
Lot 2: DN 24 km 90+000 –
DN 24 km 105+070
(localitatea Crasna) i DN
24B km 22+000
Lot 3: DN 24B km 22+000
– DN 24B km 47+881
(vama Albi a)
Reabilitare DN 6
Alexandria Craiova

CNADNR
SA

În curs de
finalizare

Nu s-a supus evalu rii impactului
asupra mediului i nu s-a supus
evalu rii adecvate conform deciziei
etapei de încadrare nr. 531 din
25.05.2009 emis de ANPM.

88.

359

Reabilitare DN 56,
Craiova - Calafat, km
0+000 - km 87+047

CNADNR
SA

S-a supus evalu rii impactului
asupra mediului i nu s-a supus
evalu rii adecvate. Acord de mediu
nr.3/3,02,2012 emis de ARPM
Craiova.

89.

360

Reabilitare DN 1H Zal u Ale d, km 0+000 - km
69+334

CNADNR
SA

În derulare
In decembrie
2013 a fost
transmis
spre
aprobare
cererea de
finan are
În curs de
finalizare

90.

361

Separator de sensuri pe
DN cu patru benzi de
circula ie

CNADNR
SA

Finalizat

S-a supus evalu rii impactului
asupra mediului i nu s-a supus
evalu rii adecvate. Acord de mediu
nr.3/15.03.2013 emis de ARPM
Craiova.
Nu sunt disponibile informa ii.

AECOM
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Crt.

Index

Titlul Proiectului

91.

362

92.

338

Modernizarea
infrastructurii privind
siguran a circula iei pe
DN1 în sate liniare i
puncte negre
Drumuri de acces la
Ecluza Agigea i la portul
fluvio-maritim Agigea
CDMN, mal stâng, între
km 61+800 i 63+500,
L=1.700 m

93.

406

94.

154

Autoritatea
de
Implementa
re
CNADNR
SA

Situa ia
proiectului

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

În derulare

Nu s-a supus evalu rii impactului
asupra mediului i nu s-a supus
evalu rii adecvate conform deciziei
etapei de încadrare emis de ANPM.

CN ACN SA

În derulare

Pod Giurgiu peste Dun re
pe DN5 km 64+884

CNADNR
SA

În derulare

407

Podul rutier peste Olt la
Slatina, pe DN6, km
48+570

CNADNR
SA

Finalizat

95.

408

Podul rutier peste Oituz la
Poiana S rat , pe DN 11
km 90+450

CNADNR
SA

Finalizat

96.

409

Podul rutier la Argine ti
peste Jiu pe DN6 km
268+371

CNADNR
SA

Finalizat

Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat .
Decizia etapei de încadrare Nr.
7439RP/ 12.07.2012, emis de APM
Constan a.
Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat .
Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat
Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat .

RA AFDJ
Gala i
CN ACN SA

În derulare

Nu a fost necesar

În derulare

CN ACN SA

Lucr ri
execu ie
finalizate

Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat conform deciziei etapei de
încadrare nr. 8620RP/27.11.2008
emis de APM Constan a revizuit în
data de 2.05.2011.
Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat .

Cai navigabile
97.
371
Iris Europe 3
98.

373

99.

376

100.

377

Front de a teptare pentru
desfacere/ refacere
convoaie la confluen a
canalelor navigabile
Dun re - Marea Neagr i
Poarta Alba - Midia
vodari
Modernizarea sistemului
de gospod rire calitativ a
apei din canalele
navigabile, prin montarea
de sta ii automate de
monitorizare a calit ii
apei

Modernizare ecluze.
Echipamente i instala ii

CN ACN SA

Perioada de
execu ie a
lucr rilor
29.08.201229.12.2013,
fiind urmat
de perioada
de garan ie
între
30.12.201330.12.2015
În derulare

Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a

AECOM

Nr.
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101.

102.
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Index

378

381

Titlul Proiectului

Autoritatea
de
Implementa
re

Sistem de preluare i
prelucrare reziduuri de la
nave i interven ie în caz
de poluare pe sectorul
Dun rii administrat de CN
APDF SA Giurgiu

CN APDF
SA

Monitorizarea impactului
asupra mediului a
lucr rilor de îmbun
ire
a condi iilor de naviga ie
pe Dun re între C ra i
i Br ila, km 375-km 175Etapa II.

RA AFDJ
Gala i

Situa ia
proiectului

Finalizat
Perioada de
execu ie a
lucr rilor
01.08.2012 –
30.07.2013,
fiind urmat
de perioada
de garan ie
între
01.08.2013 –
30.07.2014
Etapa II
Finalizat –
monitorizare
în perioada
de execu ie
În derulare
este Etapa III
–
monitorizare
post execu ie

103.

384

104.

403

105.

106.

*

Ap ri de maluri pe
Canalul Sulina - Etapa I
Îmbun t irea condi iilor
de naviga ie pe sectorul
ra i-Br ila

RA AFDJ
Gala i
RA AFDJ
Gala i

Finalizat

404

Cheu vertical dana 31 din
Portul Bazin Docuri Gala i

CN ACN SA

Finalizat

405

Realizarea unui sistem de
sprijin pentru lucr rile
hidrografice pe Dun re în
scopul asigur rii
adâncimilor minime de
naviga ie

CN ACN SA

În curs de
finalizare

Lucr ri de
execu ie
finalizate
În derulare
monitorizarea
postexecu ie

155

Evaluarea impactului asupra
mediu/Evaluare adecvat

supus procedurii de evaluare
adecvat
Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvata conform Deciziei etapei de
încadrare nr.1791/31.08.2010 emis
de APM Constan a

Monitorizarea este condi ia impus
prin Acordul de mediu pentru
lucr rilor de îmbun
ire a condi iilor
de naviga ie pe Dun re între C ra i
i Br ila, km 375-km 175
Acordul de mediu
(nr.3/02.04.2007 emis de Agen ia
Regional pentru Protec ia
Mediului din Gala i, Avizul Natura
2000 nr. 102774/16.03.2007, emis de
Autoritatea
responsabil pentru monitorizarea
siturilor Natura 2000.
S-a supus procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului.
S-a supus procedurii de evaluarea
impactului asupra mediului.
Acordul de mediu
(nr.3/02.04.2007 emis de Agen ia
Regional pentru Protec ia
Mediului din Gala i, Avizul Natura
2000 nr. 102774/16.03.2007, emis de
Autoritatea
responsabil pentru monitorizarea
siturilor Natura 2000.
Nu s-a supus procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, nu s-a
supus procedurii de evaluare
adecvat conform Deciziei etapei de
încadrare nr.667d/ 16.09.2011
revizuit în data de 04.11.2011
emis de ARPM Gala i.
Nu s-a supus procedurii de evaluare
adecvat conform Deciziei etapei de
încadrare nr.11/18.07.2011 emis de
ANPM.

Lista proiectelor incluse în scenariul „Do minimum” include un num r de 108 proiecte din care 2 se repet (acestea sunt: Front
de a teptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluen a canalelor navigabile Dun re - Marea Neagr i Poarta Alb -Midia
vodari; Reabilitare DN66 Filipe ti-Petro ani)
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Tabelul 5.2 Caracteristici de mediu posibil a fi afectate de proiectele incluse în scenariul de referin
Ind
ex

Tip proiect

Sectorul aerian
019 Extindere
i
modernizar
e

021

Reabilitare

Denumire
proiect

Caracteristici de mediu posibil a fi afectate de proiectele incluse în scenariul de referin
Arii protejate traversate sau care Zgomot i vibra ii
Emisii în atmosfera
se afl la o distan mai mic de
5000m

Modernizare
suprafa de
mi care i
balizaj, turn de
control i
amenajarea
terenului în
vederea
amplas rii
sistemului de
naviga ie tip
ILS în
Aeroportul
Suceava
Reabilitarea
platforme de
sta ionare
aeronave în
Aeroportul M.
Kog lniceanu
Constan a

Amplasamentul nu se situeaz în
perimetrul sau în vecin tatea ariilor
naturale protejate.
Proiectul nu poate afecta direct sau
indirect nicio arie natural protejat

Pentru diminuarea zgomotului
se va avea în vedere
programarea zborurilor astfel
încât s se evite un posibil
disconfort pentru zonele
reziden iale
În perioada de construc ie se
vor respecta limitele maxime
admise

Amplasamentul nu se situeaz în
perimetrul sau în vecin tatea ariilor
naturale protejate.

Proiectul nu poate afecta direct sau
indirect nicio arie natural protejat

Proiectul se afl în afara
zonelor locuite
În perioada de construc ie se
vor respecta limitele maxime
admise.

rezultate prin analiza concluziilor documentelor acordurilor de mediu/deciziilor etapelor de încadrare
Travers ri cursuri de Proiectul va Proiectul va crea
Popula ia i
tatea
Situri
apa/canale
conduce la schimb ri de peisaj
uman
arheologice
riscul de
(Modific ri ale
afectate/mon
contaminar categoriei de
umente
e a solului
folosin a a
istorice
terenurilor, defri ri,
afectate
demol ri)

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului
Emisiile de poluan i în
atmosfer în perioada de
construc ie se vor încadra
în limite maxime admise

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.
Emisiile de poluan i în
atmosfer în perioada de
construc ie se vor încadra
în limite maxime admise

Nu

Nu

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu

Nu

Cel mai apropiat curs
de ap se afl la o
distan de 1,5 km
vest de limita
amplasamentului
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.

066

Extindere

Prelungirea
Digului de
larg al
Portului
Constan a

Extinderea
spre sud a
danei de

ROSPA 0076 Marea Neagr fiind la
distan de peste 1 km, iar aria
protejat de interes comunitar ROSCI
0197 Plaja submers Eforie Nord –
Eforie Sud se afl la distan a de peste
4 km i aria protejat de interes
comunitar ROSCI0073 Dunele Marine
de la Agigea aflat la distan mai
mica de 200 m de incinta portului;la
distan mai mic de 200 de m se afl
Rezerva ia natural Lacul Agigea (cod
na ional 2368)
Proiectul nu afecteaz zonele ariile
naturale protejate, lucr rile se
desf oar în incinta portului
ROSPA 0076 Marea Neagr fiind la
distan de peste 1 km, iar aria
protejat de interes comunitar ROSCI

Proiectul nu afecteaz zonele
locuite, lucr rile se
desf oar în incinta portului.
Zgomotul i vibra iile sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, sunt reduse i au un
caracter temporar i
intermitent.

Proiectul nu afecteaz zonele
locuite - se desf oar în
incinta portului

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.

Emisiile de poluan i în
atmosfer în perioade de
construc ie se vor încadra
în limite maxime admise

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea

Lucr rile se
desf oar la Marea
Neagr .

Proiectul se afl la o
distan de 1700 m de
zonele locuite.

Terenurile pe care se
vor amplasa
construc iile au
folosin – pist de
decolare, c i de rulare,
platforme.

Nu va avea efecte asupra
ii popula iei.

Nu sunt necesare
lucr ri de defri are

Nu vor fi afectate zonele
reziden iale

Se vor realiza lucr ri
de demolare a
platformele existente
i reconstruc ie
integral a platformei
reabilitate

Nu va avea efecte asupra
ii popula iei

Nu

Nu

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice
Proiectul se
afl în afara
zonelor
protejate

Nu va avea efecte asupra
ii popula iei
Proiectul se desf oar în
incinta portului, în afara
zonelor locuite.

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice.
Proiectul se
afl în afara
zonelor
protejate.

Terenurile pe care se
vor amplasa
construc iile au
folosin – platforme
sta ionare aeronave

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.
Sectorul Porturi
065 Extindere

Nu sunt necesare
lucr ri de demolare
sau defri are

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Lucr rile se
desf oar la Marea
Neagr

Nu

Nu sunt necesare
lucr ri de demolare
Nu sunt necesare

Nu va avea efecte asupra
ii popula iei

Nu vor fi
afectate
siturile
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gabare în
Portul
Constan a

084

Reabilitare
i
moderniza
re

Reabilitarea
i
modernizare
a
infrastructuri
i în Port
Olteni a

0197 Plaja submers Eforie Nord –
Eforie Sud se afl la distan a de peste
4 km i aria protejat de interes
comunitar ROSCI0073 Dunele Marine
de la Agigea aflat la distan mai
mica de 200 m de incinta portului;la
distan mai mic de 200 de m se afl
Rezerva ia natural Lacul Agigea (cod
na ional 2368)
Proiectul nu afecteaz zonele ariile
naturale protejate, lucr rile se
desf oar în incinta portului
Cele mai apropiate arii protejate se
sesc la cca 1,2-1,3 km de limitele
amplasamentului lucr rilor:
-ROSPA0038 Dun re-Oltenita
(amonte de amplasament) si
-ROSCI 0131 Olteni a – Mosti tea –
Chiciu (aval de amplasament)
Proiectul nu afecteaz ariile naturale
protejate

090

097

109

Moderniza
re

Investi ie
noua

Moderniza
re

Lucr ri de
infrastructur
portuar
Cheu Dana
23 i 25
par ial din
portul Br ila

Complex
administrare
i
navigabile
Giurgiu

Modernizare
a
infrastructuri
i portuare
prin
asigurarea
cre terii
adâncimilor
enalelor i
bazinelor i
a siguran ei
naviga iei în
Portul

Proiectul nu afecteaz zonele ariile
naturale protejate

Nu se afl în vecin tatea sau în
interiorul niciunei arii naturale
protejate

aerului.
Zgomotul i vibra iile sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, sunt reduse i au un
caracter temporar i
intermitent.

Proiectul nu afecteaz zonele
locuite - se desf oar în
incinta portului.
Zgomotul i vibra iile sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, sunt reduse i au un
caracter temporar i
intermitent.

Proiectul nu afecteaz ariile naturale
protejate

Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.

Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie.

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.

Proiectul nu afecteaz zonele
locuite

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.

Proiectul nu afecteaz zonele
locuite se desf oar în
incinta portului

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.

lucr ri de defri are
Se prevede extinderea
spre sud a frontului de
acostare cu 85 m i pe
direc ia sud-est cu
înc 85 m.

Proiectul se desf oar în
incinta portului, în afara
zonelor locuite.

arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu sunt necesare
lucr ri de defri are

Nu va avea efecte asupra
ii popula iei

Pe terenul pe care se
vor realiza lucr rile se
afl construc ii
hidrotehnice

Proiectul se desf oar în
incinta portului, în afara
zonelor locuite.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu

Nu va avea efecte asupra
ii popula iei

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Proiectul nu afecteaz zonele
locuite se desf oar în
incinta portului.
Zgomotul i vibra iile sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, sunt reduse i au un
caracter temporar i
intermitent.

Zgomotul i vibra iile sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, sunt reduse i au un
caracter temporar i
intermitent.

În vecin tatea portului se afl ROSPA
0076 Marea Neagr
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Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, sunt
nesemnificative i au un
caracter temporar
Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.
Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, sunt
nesemnificative i au un
caracter temporar

Realizarea lucr rilor
proiectate are un
impact hidromorfologic
redus, strict local i nu
influen eaz procesul
dinamic al Dun rii în
zona amplasamentului
analizat.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.
Lucr rile se realizeaz
pe Malul Dun rii.
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.
Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.

Nu

Nu

Proiectul se desf oar în
incinta portului, în afara
zonelor locuite.

Nu

Nu

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie. Se vor resim i
local, pe termen scurt i nu
vor avea efecte
semnificative.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu va avea efecte asupra
ii umane

Nu

Nu

Proiectul se desf oar în
incinta portului, în afara
zonelor locuite.

Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie. Se vor resim i
local, pe termen scurt i nu
vor avea efecte

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice
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Constan a

semnificative.
Nu va avea efecte asupra
ii umane

120

Moderniza
re

Dezvoltarea
capacit ii
feroviare în
sectorul
fluviomaritim al
Portului
Constan a

În vecin tatea portului Constan a se
afla ROSPA 0076 Marea Neagr

Proiectul nu afecteaz zonele
locuite, lucr rile se
desf oar în incinta portului

Proiectul nu afecteaz ariile naturale
protejate

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.
Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, sunt
nesemnificative i au un
caracter temporar

Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.

Nu

Nu

Proiectul se desf oar în
incinta portului, în afara
zonelor locuite.
Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie. Se vor resim i
local, pe termen scurt i nu
vor avea efecte
semnificative.

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu va avea efecte asupra
ii umane

Sectorul feroviar
147

150

151

Reabilitare

Reabilitare

Reabilitare

Reabilitarea
liniei CF
Bucure tiConstan a

Reabilitarea
liniei de cale
ferata
Bra ov –
Simeria,
componenta
a Coridorului
IV Pan –
European,
pentru
circula ia
trenurilor cu
vitez
maxim de
160 km/h,
tronsonul
Sighi oara Co lariu

Reabilitarea

Nu traverseaz ariile natural protejate
sau re eaua Natura 2000

ROSCI0227 - Sighi oara – Târnava
Mare (intersectat de traseul c ii ferate
pe o por iune de 450 m - în zona
respectiv se va construi un viaduct
ce va supratraversa por iunea din situl
comunitar).
ROSPA0099 - Podi ul Hârtibaciului
se afl la o distan de cca 157 m de
limita proiectului.

Proiectul nu afecteaz zonele ariile
naturale protejate.

Zgomotul i vibra iile sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, sunt reduse i au un
caracter temporar i
intermitent.

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
calea ferat se apropie la
distan e mai mici de cca 200
m.
Au fost propuse m suri
pentru diminuarea zgomotului
de la amplasarea de panouri
fonabsorbante pân la
aplicarea diverselor solu ii
tehnice.

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.
Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, sunt
nesemnificative i au un
caracter temporar

Nu vor ap rea modific ri în
ceea ce prive te calitatea
aerului.
Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.

Nu

Nu

Proiectul nu afecteaz
zonele locuite, lucr rile se
desf oar pe traseul
actual
Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie. Se vor resim i
local, pe termen scurt i nu
vor avea efecte
semnificative.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu

Suprafa a total
ocupat din aria
protejat ROSCI0227
va fi de 700 mp.

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în
care calea ferata se apropie
la distan e mai mici de cca
200 m.
Au fost propuse m suri
pentru diminuarea
zgomotului de la
amplasarea de panouri
fonoabsorbante pân la
aplicarea diverselor solu ii
tehnice.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie. Se vor resim i
local, pe termen scurt i nu
vor avea efecte
semnificative.

ROSCI0211 - Râpa Ro ie se afl la o

Proiectul va determina

Nu vor ap rea modific ri în

Da

Nu

Se vor demola

Proiectul va determina

Nu vor fi
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liniei de cale
ferata
Bra ov –
Simeria,
component
a Coridorului
IV Pan –
European,
pentru
circula ia
trenurilor cu
vitez
maxim de
160 km/h,
tronsonul
Co lariu –
Simeria

153

Moderniza
re

Modernizare
a liniei CF
Frontier Curtici-AradSimeria,
Tronson
1: Frontier Arad-km
614

distan

de cca 5000 m.

ROSCI0187 - Paji tea Suciu se afl la
o distan de cca 3432 m.

modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
traseul se apropie la distan e
mai mici de cca 500 m.

Proiectul nu afecteaz ariile naturale
protejate.

ROSPA001 - Câmpia Cri ului Alb i
Cri ului Negru se afl la o distan de
cca 500 m de limita proiectului.
Proiectul nu afecteaz ariile naturale
protejate.

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
calea ferata se apropie la
distan e mai mici de cca 200
m.
Au fost propuse m suri
pentru diminuarea zgomotului
de la amplasarea de panouri
fonoabsorbante pân la
aplicarea diverselor solu ii
tehnice.
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ceea ce prive te calitatea
aerului.
Emisiile în atmosfer în
perioada de realizare a
lucr rilor se resimt local, pe
termen scurt i nu vor avea
efecte semnificative.

Emisiile în atmosfer în
perioada de realizare a
lucr rilor se resimt local, pe
termen scurt i nu vor avea
efecte semnificative.
Realizarea proiectului nu
conduce la modificarea
traficului
CF, nu se modific situa ia
actual .

peroane, magazii,
rampe, copertine,
poduri/ pode e aflate
în stare avansat de
uzur .

Traseul c ii ferate se
desf oar în cea mai
mare parte pe malul
stâng i drept al râului
Mure

afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Emisiile în atmosfer sunt
cele produse de utilajele
specifice în perioada de
execu ie, se vor resim i
local, pe termen scurt i nu
vor avea efecte
semnificative.

Numeroase cursuri de
ap pe care le
traverseaz cu poduri
i pode e (31 poduri i
45 pode e)
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.
Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.

modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în
care traseul se apropie la
distan e mai mici de cca
500 m.

Nu

Nu sunt necesare
lucr ri de demolare i
defri are

Nu va afecta s
uman .

tatea

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în
care calea ferata se apropie
la distan e mai mici de cca
200 m.
Au fost propuse m suri
pentru diminuarea
zgomotului de la
amplasarea de panouri
fonoabsorbante pân la
aplicarea diverselor solu ii
tehnice.

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Emisiile în atmosfer în
perioada de realizare a
lucr rilor se resimt local, pe
termen scurt i nu vor avea
efecte semnificative.
Realizarea proiectului nu
conduce la modificarea
traficului
CF, nu se modific situa ia
actual .
170

Moderniza
re

Electrificare
a liniei de
cale ferat
DoagaTecuciBarbo i

Nu se afl în vecin tatea i nu
traverseaz ariile naturale protejate

Proiectul nu va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului fa de situa ia
actual .

Emisiile în atmosfer în
perioada de realizare a
lucr rilor se resimt local, pe
termen scurt i nu vor avea
efecte semnificative.

Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu

Folosin a actual a
terenului - teren arabil
Nu sunt necesare
lucr ri de demolare,
nu sunt necesare
lucr ri de defri are.

Nu va afecta s
uman

tatea

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice
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Modernizare
a unor sta ii
de cale
ferat din
România sta iile CF
Slatina,
Râmnicu
Vâlcea,
Re a Sud

Nu se afl în vecin tatea i nu
traverseaz ariile naturale protejate

Modernizare
a sta iilor de
cale ferat
Giurgiu
Ora ,
Slobozia
Veche i
ra i
Sud

Nu se afl în vecin tatea i nu
traverseaz ariile naturale protejate

Modernizare
a sta iilor de
cale ferat
Sfântu
Gheorghe,
Târgu Mure

Nu se afl în vecin tatea i nu
traverseaz ariile naturale protejate

Modernizare
a unor sta ii
de cale
ferat din
România sta ia de
cale ferat
Pite ti

Nu se afl în vecin tatea i nu
traverseaz ariile naturale protejate

Proiect pilot
opera ional
pentru o
aplica ie
ECTS/ERT
MS nivel 2
pe tronsonul
CF
Ramifica ia
BuciumeniSemnal
intrare Brazi

Arie protejat aflat în vecin tate
ROSCI0224 P durea Scrovi tea.
Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

Zgomotul i vibra iile vor fi
reduse.
Au fost propuse m suri de
reducere a zgomotului la
surs .

Zgomotul i vibra iile vor fi
reduse.
Au fost propuse m suri de
reducere a zgomotului la
surs .

Zgomotul i vibra iile vor fi
reduse.
Au fost propuse m suri de
reducere a zgomotului la
surs .

Zgomotul i vibra iile vor fi
reduse.
Au fost propuse m suri de
reducere a zgomotului la
surs .

Toate lucr rile se realizeaz
manual.
Zgomotul i vibra iile vor fi
reduse.

160

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative.
Realizarea proiectului nu
conduce la modificarea
traficului
CF, nu se modific situa ia
actual .

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative.
Realizarea proiectului nu
conduce la modificarea
traficului
CF, nu se modifica situa ia
actual .

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative .
Realizarea proiectului nu
conduce la modificarea
traficului
CF, nu se modific situa ia
actual .

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative.
Realizarea proiectului nu
conduce la modificarea
traficului
CF, nu se modific situa ia
actual .

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative.
Realizarea proiectului nu
conduce la modificarea
traficului
CF, nu se modific situa ia
actual .

Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.

Nu

Nu sunt necesare
lucr ri de defri are.
Lucr rile se realizeaz
pe amplasamentul
actual al sta iilor.

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.
Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.
Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor
Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu

Nu sunt necesare
lucr ri de defri are.
Lucr rile se realizeaz
pe amplasamentul
actual al sta iilor.

Nu

Nu sunt necesare
lucr ri de defri are.
Lucr rile se realizeaz
pe amplasamentul
actual al sta iilor.
Sunt necesare lucr ri
pentru desfiin area
liniei 4 i a aparatelor
de cale aferente.

Nu

Nu sunt necesare
lucr ri de defri are.
Lucr rile se realizeaz
pe amplasamentul
actual al sta iilor.

Lucr rile se
vor realiza
pe
amplasame
ntul c ilor
ferate
existen e i
în incinta
cl dirilor
existente.
Nu sunt
afectate
terenurile
vecine.

Nu sunt necesare
lucr ri de defri are.
Lucr rile se realizeaz
pe amplasamentul
actual al sta iilor.

În perioada de realizare a
lucr rilor, zgomotul i
vibra iile vor fi reduse,
emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative,
manifestându-se temporar
i intermitent.
Au fost propuse m suri de
reducere a zgomotului la
surs .
În perioada de exploatare
nu vor ap rea modific ri în
ceea ce prive te calitatea
aerului.
Zgomotul i vibra iile vor fi
reduse.
Au fost propuse m suri de
reducere a zgomotului la
surs .
Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative.
Proiectul nu va avea efecte
negative asupra s
ii
umane.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Proiectul nu va avea efecte
negative asupra s
ii
umane.
În perioada de execu ie
emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative, zgomotul
i vibra iile vor fi reduse.

Cl dirile care
se
modernizeaz
nu se afl
pe lista
monumentelo
r istorice

Zgomotul i vibra iile vor fi
reduse.
Au fost propuse m suri de
reducere a zgomotului la
surs .
Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative.
Proiectul nu va avea efecte
negative asupra s
ii
umane.
Zgomotul i vibra iile vor fi
reduse.
Au fost propuse m suri de
reducere a zgomotului la
surs .
Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative.
Proiectul nu va avea efecte
negative asupra s
ii
umane.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice
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Centralizare
electronic
în sta ia CF
Videle

Nu se afl în vecin tatea i nu
traverseaz ariile naturale protejate.

Zgomotul i vibra iile produse
la punctele de lucru la care se
adaug zgomotul produs de
traficul feroviar. Acestea vor
fi temporare i intermitente.

161

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative, pe
perioada de execu ie i vor
avea caracter temporar.

Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.

Nu

Lucr rile vor avea loc
în incinta
amplasamentului
sta iei CF Videle

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

În timpul lucr rilor de
execu ie ca surse de
disconfort pentru popula ie
ar putea fi zgomotul i
vibra iile produse la
punctele de lucru la care se
adaug zgomotul produs de
traficul feroviar. Acestea
vor fi temporare i
intermitente.
Zonele locuite se afl la
distan e considerabile de
locul unde se vor realiza
lucr rile.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative, pe
perioada de execu ie i vor
avea caracter temporar
Sectorul rutier
254

255

Reabilit
are

Aliniam
ent nou

Pod pe
DN54 km
67+774
peste râul
Sai i
varianta
noua de
traseu DN54
km 65+950 km 70+600,
la Turnu
gurele

Nu se afl în vecin tatea i nu
traverseaz ariile naturale protejate

Drum de
leg tur
DN66A, km
47+600 - km
66+204,
Câmpu lui
Neag-Cerna

Traseul drumului traverseaz Parcul
Na ional Domogled - Valea Cernei,
ROSCI0069
Domogled - Valea Cernei,
ROSPA0035 Domogled - Valea
Cernei, ROSCI0129 Nordul
Gorjului de Vest
Pentru protec ia faunei sunt prev zute
6 viaducte pentru traversarea
drumului de c tre
fauna mare, 4 treceri la nivel pentru
animale i 1 pode în zona de
reproducere pentru
amfibieni; panouri de avertizare

Zgomotul i vibra iile produse
la punctele de lucru.

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la sursa,
În perioade de exploatare se
va reduce nivelul de zgomot
din zona localit ilor prin
devierea traficului pe noul
drum de leg tur

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative, se vor
manifesta temporar pe
perioda de execu ie.
Realizarea acestui proiect
va determina o cre tere a
volumului de trafic, o
cre tere a emisiilor în
atmosfer . Cu toate
acestea emisiile în
atmosfer vor fi mai reduse
datorit condi iilor de trafic,
vitezelor mai mari de
transport, consum mai
redus de combustibil.

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative, se vor
manifesta temporar pe
perioada de execu ie.
Realizarea acestui proiect
va determina o cre tere a
volumului de trafic, o
cre tere emisiilor în
atmosfer . Cu toate
acestea emisiile în
atmosfer vor fi mai reduse
datorit condi iilor de trafic,
vitezelor mai mari de
transport, consum mai
redus de combustibil,

Râul Sâi
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.

Nu

Terenul ce urmeaz a
fi ocupat pentru
execu ia lucr rii este
în Suprafa de
70.000 mp.

Prin lucr rile prev zute nu
se amplific nivelul
zgomotului,
realizându-se chiar o
diminuare a acestuia prin
crearea
condi iilor îmbun
ite de
rulare pe o infrastructur
plan i
semirigid .

Nu

17 ha suprafa
necesar a fi defri ata

Proiectul va permite
sc derea emisiile de
poluan i i nivelul de
zgomot din
localit i i va cre te
siguran a traficului.

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Râul Cerna
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Podul a fost
declarat
monument
istoric.
Singura
solu ie
agreat i
posibil este
de realizare a
unui pod
nou pe un alt
amplasament
care s
asigure
protejarea
podului
ca
“monument
istoric”, cu o
variant nou
de traseu
pentru DN
54 în zona
podului.
Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

AECOM
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Modernizare
DN 72,
ie ti –
Ploie ti km
0+000 - km
76+180

treceri; indicatoare de reducere a
viteze
De asemenea, au fost propuse m suri
compensatorii pentru refacerea i/sau
îmbun
irea habitatelor din
ariile naturale protejate ROSCI0129
Nordul Gorjului de Vest i ROSCI0069
Domogled Valea Cernei afectate de realizarea
proiectului
Se afl la o distan mai mare de 700
m de limita ariei protejate
ROSCI0014 Buc ani

devierea traficului din zona
localit ilor.

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la sursa,

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

Modernizare
a centurii
rutiere a
municipiului
Bucure ti
între A1 DN7 i DN2
- A2

Se afl în vecin tatea ROSCI0308 Lacul i P durii Cernica i
ROSPA0122 - Lacul i P durea
Cernica

Obiectul 1 al
obiectivului
de investi ie:
Pod rutier la
km 0+540
peste
Canalul
Dun reMarea
Neagr i
lucr rile
aferente
infrastructuri
i rutiere i
de acces în

Nu afecteaz re eaua na ional de arii
protejate
Nu afecteaz re eaua Natura 2000

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

162

Nivelul de zgomot se va
resim i de c tre popula ia
care locuie te la distan mai
mic de limita traseului de
drum (zone locuite din
localit ile: Afuma i, Cernica,
Glina, Pope ti-Leordeni,
Jilava, M gurele, Chiajna,
Dragomire ti, Chitila) – sunt
necesare m suri de reducere
a polu rii sonore.

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la surs .

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative, se vor
manifesta temporar pe
perioada de execu ie.
În perioada de exploatare
emisiile în atmosfer vor fi
mai reduse datorit
condi iilor de trafic, vitezelor
mai mari de transport,
consum mai redus de
combustibil

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative în perioada
de execu ie, având caracter
temporar.
Realizarea acestui proiect
va determina o cre tere a
volumului de trafic, o
cre tere emisiilor în
atmosfer . Cu toate
acestea emisiile în
atmosfer vor fi mai reduse
datorit îmbun
irii
condi iilor de trafic, vitezelor
mai mari de transport,
consum mai redus de
combustibil
Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative în perioada
de execu ie, având caracter
temporar.
Reducerea emisiilor în
atmosfer în perioada de
exploatare ca urmare a
reducerii timpilor de
teptare a vehiculelor la
intrarea/ie irea din port

Mai multe râuri i
pârâuri

Nu

Nu, se p streaz
aliniamentul actual al
drumului

Proiectul va permite
sc derea emisiilor de
poluan i i a nivelului de
zgomot din
Localit i, i va cre te
siguran a traficului prin
îmbun
irea condi iilor de
transport.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Nu

Vor fi necesare lucr ri
de defri are.

Nivelul de zgomot se va
resim i de c tre popula ia
care locuie te la distan
mai mic de limita traseului
de drum

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Nu

Nu

Proiectul nu va avea efecte
negative asupra s
ii
umane.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

22 poduri au fost
propuse pentru
reabilitare/
modernizare.
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.
Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Canalul Dun re-Marea
Neagra
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

AECOM
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Portul
Constan a
Varianta de
ocolire
Ale d Sud i
Nord

Traverseaz ROSCI0050 – Cri ul
Repede amonte de Oradea
Restul traseului se desf oar paralel
cu ROSCI0050 la o distan de 200800 m de limita sudic a acestuia.

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
traseul se apropie la distan e
mai mici de cca 500 m.

Aliniam
ent nou

Varianta de
ocolire
Alexandria

Traverseaz ROSCI0386 - Râul
Vedea pe o lungime de cca 200 m în
zona km 10+060 (podul peste râul
Vedea)
Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.
Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative în perioada
de execu ie, având caracter
temporar.

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

273

163

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.

Nu

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Realizarea acestui proiect
va determina o cre tere a
volumului de trafic, o
cre tere emisiilor în
atmosfer . Cu toate
acestea emisiile în
atmosfer vor fi mai reduse
datorit condi iilor de trafic,
ocolirea localit ilor,
vitezelor mai mari de
transport, consum mai
redus de combustibil.
Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
traseul se apropie la distan e
mai mici de cca 500 m. Se
vor lua m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot în zonele posibil
afectate.

Se prognozeaz reducerea
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.

Nu

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Terenul din zona
proiectului are
folosin : arabil ,
une, livad ,
dure, alte categorii.
Varianta de ocolire
ocup cca 0,85 ha din
aria protejat
ROSCI0050 i cca
0,3% din habitatul
92A0 din care vor fi
defri ate cca 50 de
salcii (de pe o
suprafa de 3000
mp).

Pentru realizarea
lucr rilor de
construc ie a variantei
ocolitoare Alexandria
sunt necesare lucr ri
de defri are pe o
suprafa a de 4000 mp.
Defri rile se
realizeaz în zona
ariilor protejate.
Prin realizarea
proiectului vor ap rea
schimb ri în categoria
de folosin a
terenului.

274

Aliniam
ent nou

Varianta de
ocolire
Bac u

ROSPA0063 - Lacurile de acumulare
Buhu i-Bac u-Bere la cca 2,3 km de
limita proiectului

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
traseul se apropie la distan e
mai mici de cca 500 m.

Se prognozeaz reducerea
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren.
Nu sunt necesare
lucr ri de defri are
Terenul din zona
proiectului are
folosin preponderant
arabil
Prin realizarea
proiectului vor ap rea
schimb ri în categoria
de folosin a
terenului.
Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren.

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în
care traseul se apropie la
distan e mai mici de cca
500 m.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Emisiile în atmosfer vor fi
nesemnificative în perioada
de execu ie, având caracter
temporar.
În perioada de exploatare,
emisiile în atmosfer vor fi
mai reduse datorit
condi iilor de trafic, ocolirea
localit ilor, vitezelor mai
mari de transport, consum
mai redus de combustibil

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în
care traseul se apropie la
distan e mai mici de cca
500 m. Se vor lua m suri
pentru reducerea nivelului
de zgomot în zonele posibil
afectate.
În perioada de exploatare
se prognozeaz reducerea
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .
În perioada de execu ie
emisiile în atmosfer
specifice utilajelor i
echipamentelor i nivelul de
zgomot vor fi reduse i vor
avea caracter temporar

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Se prognozeaz reducerea
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în
care traseul se apropie la
distan e mai mici de cca
500 m.
În perioada de execu ie
emisiile în atmosfer
specifice utilajelor i
echipamentelor i nivelul de
zgomot vor fi reduse i vor
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Varianta de
ocolire
Bra ov

La 4,1 km de ROSCI0120 - Muntele
Tâmpa i de Rezerva ia Naturala
Tâmpa;
La 1,6 km de ROSCI0055 Dealul
Cet ii Lempe -Mla tina H rman
La 4,6 km de Rezerva ia Stej ri ul
Mare
Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

286

287

290

Aliniam
ent nou

Aliniam
ent nou

Aliniam
ent nou

Varianta de
ocolire
Caracal

Varianta de
ocolire Carei

Varianta de
ocolire
Craiova Sud

Nu traverseaz i nu se afl în
vecin tatea niciunui sit Natura 2000

Varianta de ocolire Bra ov se
apropie în anumite zone
locuite la distan e mai mici de
200 m, fiind necesare luarea
unor m suri pentru protec ia
împotriva zgomotului
(amplasare de panouri
fonoabsorbante pe o lungime
de 670 m)

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la surs .
Se prognozeaz o reducere a
nivelului de zgomot în zona
urban prin îmbun
irea
condi iilor de trafic i devierea
traficului în afara localit ii.

164

Se prognozeaz reducerea
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .

Se prognozeaz reducerea
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative î
ceea ce prive te calitatea
aerului.

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
traseul se apropie la distan e
mai mici de cca 500 m.
Sunt necesare m suri de
diminuare a impactului
datorat polu rii fonice.

Se prognozeaz reducerea
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .

Se prognozeaz o reducere a
nivelului de zgomot în zona
urban prin îmbun
irea
condi iilor de trafic i devierea
traficului în afara localit ii

Nu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.

Nu sunt necesare
lucr ri de defri are sau
demolare
Prin realizarea
proiectului vor ap rea
schimb ri în categoria
de folosin a
terenului.

Nu

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren.
Nu sunt necesare
lucr ri de defri are sau
demolare
Prin realizarea
proiectului vor ap rea
schimb ri în categoria
de folosin a
terenului.

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la surs .

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la surs .

Nu

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

La o distan de circa 230 m de
ROSPA0016 - Câmpia Nirului-Valea
Ierulului (Valea Bobaldului).

Nu traverseaz i nu se afl în
vecin tatea niciunui sit Natura 2000

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.

Nu

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren.
Nu sunt necesare
lucr ri de defri are sau
demolare
Nu sunt necesare
lucr ri de defri are sau
demolare. Terenul din
zona proiectului are
folosin preponderent
arabil .

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

avea caracter temporar
Traseul se apropie în
anumite zone locuite la
distan e mai mici de 200 m,
fiind necesare luarea unor
suri pentru protec ia
împotriva zgomotului
În perioada de exploatare
se prognozeaz reducerea
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

În perioada de exploatare
se prognozeaz reducerea
nivelului de zgomot,
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .
În perioada de execu ie
emisiile în atmosfer
specifice utilajelor i
echipamentelor i nivelul de
zgomot vor fi reduse i vor
avea caracter temporar

În perioada de exploatare
se prognozeaz reducerea
nivelului de zgomot,
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .
În perioada de execu ie
emisiile în atmosfer
specifice utilajelor i
echipamentelor i nivelul de
zgomot vor fi reduse i vor
avea caracter temporar

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

În perioada de exploatare
se prognozeaz reducerea
nivelului de zgomot,
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Prin realizarea
proiectului vor ap rea
schimb ri în categoria
de folosin a
terenului.

Se prognozeaz reducerea
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .

Traverseaz cu un
pod canal ce
deserve te Municipiul
Craiova
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren.
Folosin a
actual i destina ia
terenului – teren
agricol i cur i
construc ii.
Nu sunt necesare
lucr ri de defri are sau
demolare. Terenul din
zona proiectului are
folosin preponderent
arabil .

În perioada de execu ie
emisiile în atmosfer
specifice utilajelor i
echipamentelor i nivelul de
zgomot vor fi reduse i vor
avea caracter temporar
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Autostrada
OrastieSibiu

ROSCI 0187 - Paji tile lui Suciu, la o
distan de 3,5 km
Aria protejat de interes na ional Râpa
Ro ie la o distan de 1 km
ROSCI0211 - Podi ul Seca elor la o
distan de 3 km
ROSCI0093 - Insulele Stepic ura
Mic - Slimnic la o distan de 2,2 km
Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

304

305

Aliniam
ent nou

Aliniam
ent nou

Varianta de
ocolire a
Municipiului
Ia i - Etapa I
- Varianta
Sud Obiect
4: Varianta
trafic u or
( Sector km
0+000 - km
8+175 ) i
Penetra ie
Autostrada
Lugoj-Deva

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la sursa.

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la surs .

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

Pentru protejarea ariei
naturale incluse în re eaua
Natura 2000, în perioada de
exploatare a centurii
ocolitoare, vor fi prev zute
panouri fonoabsorbante.
Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la surs .

S-au propus m suri pentru asigurarea
conectivit ii în zon pentru speciile
de animale specifice acestor arii
protejate.
S-au propus m suri pentru diminuarea

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
in ceea ce prive te calitatea
aerului.

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
traseul se apropie la distan e
mai mici de 500 m de case
Zonele sensibile din punct de
vedere al nivelului de zgomot
unde sunt necesare m suri
de protec ie pentru reducerea
nivelului de zgomot: casele
aflate la o distan mai mic
de 500 m de traseul
autostr zii (în localit ile
ibot, Balamiru de Câmp,
rt ria, Vin u de Jos,
Lancr m, Cuanta, B ile
Miercurea Sibiului, Miercurea
Sibiului, Apodu de Jos, S cel,
Cristian).

Traseul centurii ocolitoare a
municipiului Ia i, etapa de sud, trece
pe lâng aria protejat inclus în
re eaua ecologic Natura 2000 ROSCI0181 P durea Uricani

Traverseaz urm toarele arii naturale
protejate incluse în re eaua ecologic
Natura 2000:
ROSPA0029 – Defileul Mure ului
Inferior - Dealurile Lipovei;
ROSCI0355 – Podi ul Lipovei-Poiana
Rusc
ROSCI0064 – Defileul Mure ului
ROSCI0373 – Râul Mure între
Brani ca i Ilia
Traseul se situeaz în vecin tatea
ariilor naturale protejate, incluse în
re eaua ecologic Natura 2000:
ROSCI0338 – P durea Paniova
ROSCI0109 – Lunca Timi ului
ROSCI0054 – Dealul Cet ii Deva
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Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
traseul autostr zii se apropie
la distan e mai mici de 600 m
de case (Marginea, Zorano,
Ohaba, Grind, Câmpuri
Surduc, Gothata, Bacea,
Bretea Mure ean , Balint,
Susani, Traian Vuia,
Brani ca, Rovina, oimu ,
Pâru)

Sunt propuse poduri
pentru traversare
cursurilor de ap
intersectate
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele
acvatice.

Nu

Folosin a terenului în
zona proiectului: teren
arabil, livezi, p uni,
duri.
Pentru realizarea
lucr rilor sunt
necesare defri ri pe o
suprafa de cca 45,80
ha - P durea Dealul
Bucium.

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

În perioada de execu ie
Sunt prognozate reduceri
ale emisiilor de poluan i în
atmosfer în zona urban ,
prin devierea traficului în
afara localit ii.

Nu

Nu

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.

Da
Sunt prev zute poduri
pentru traversarea
cursurilor de ap .
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice.

În perioada de execu ie
emisiile în atmosfer
specifice utilajelor i
echipamentelor i nivelul de
zgomot vor fi reduse i vor
avea caracter temporar.

Nu sunt necesare
lucr ri de defri are sau
demolare.

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.
Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.

În perioada de exploatare
proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în
care traseul se apropie la
distan e mai mici de 500 m
de case. Pentru aceste
zone au fost propuse
panouri fonoabsorbante/
perdele forestiere.

Nu

Folosin a terenului în
zona proiectului: teren
arabil, p duri, livezi,
une, construc ii.
Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului.
Vor ap rea modific ri
ale caracteristicilor
peisajului – se vor
efectua defri ri pe o
suprafa de cca 38,74
ha din care 28,8 ha din
ariile naturale protejate
din cadrul re elei
Natura 2000
(ROSCI0064,
ROSCI0373,
ROSCI0355,
ROSPA0029).
Sunt necesare lucr ri

În perioada de exploatare
se prognozeaz reducerea
nivelului de zgomot,
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban .
În perioada de execu ie
emisiile în atmosfer
specifice utilajelor i
echipamentelor i nivelul de
zgomot vor fi reduse i vor
avea caracter temporar.
Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în
care traseul autostr zii se
apropie la distan e mai mici
de 600 m de case. Pentru
aceste zone au fost
propuse panouri
fonoabsorbante/ perdele
forestiere.
Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului în perioada de
exploatare.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice/
monumente
istorice
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zgomotului în zona ariilor protejate.

309

308

Aliniam
ent nou

Aliniam
ent nou

Autostrada
dlac-Arad

Varianta de
ocolire
Mih ile ti

Se afl în vecin tatea siturilor Natura
2000: ROSCI0108 Lunca Mure ului
Inferior i ROSPA0069 Lunca
Mure ului Inferior.

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la surs .

Proiectul nu este susceptibil de a avea
efecte semnificative privind re eaua
Natura 2000. Lucr rile nu afecteaz
negativ re eaua Natura 2000, întrucât
se desf oar în afara re elei

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
traseul autostr zii se apropie
la distan e mai mici de 500 m
de arii protejate/ zone locuite.
Au fost propuse panouri
fonoabsorbante pentru
reducerea nivelului de
zgomot

Nu traverseaz nicio arie protejat
nici nu se afl în apropierea unei
astfel de zone

i

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la sursa.

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.

Da

Nu

Sunt prev zute poduri
pentru traversarea
cursurilor de ap .
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu

Nu

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

320

319

Aliniam
ent nou

Aliniam

Varianta de
ocolire Satu
Mare

Varianta de

Nu traverseaz nicio arie protejat
nici nu se afl în apropierea unei
astfel de zone.

Nu traverseaz nicio arie protejat ,

i

Pentru perioada de execu ie
s-au luat m suri pentru
reducerea nivelului de
zgomot la surs .

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.

Proiectul va determina

Nu sunt prognozate

de demolare case în
apropiere de oimu .
S-au propus m suri
compensatorii pentru
suprafe ele afectate de
defri are, replantarea
cu specii de aceea i
categorie cu cele
defri ate pe o
suprafa de cca 50
ha.
Folosin a terenului în
zona proiectului: teren
arabil, p duri, livezi,
une, construc ii.
Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului.
Nu sunt necesare
lucr ri de defri are.
Sunt necesare lucr ri
de demolare
construc ii.

Prin realizarea
obiectivelor proiectului
„Varianta ocolitoare
Mih ile ti”, nu vor fi
schimb ri majore de
peisaj în zona
analizat .
Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului.

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în
care traseul autostr zii se
apropie la distan e mai mici
de 500 m de arii protejate/
zone locuite. Pentru
reducerea nivelului de
zgomot au fost propuse
pentru aceste zone panouri
fonoabsorbante/ perdele
forestiere.
Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului în perioada de
exploatare.
Popula ia i a ez rile
situate în apropierea
drumului, vor fi afectate
direct în mic m sur pe
perioada de execu ie a
proiectului, de emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot specifice utilajelor
i echipamentelor folosite în
execu ie. Acestea au
caracter temporar.
În perioada de exploatare
se prognozeaz reducerea
nivelului de zgomot,
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban ,
prin devierea traficului greu
în afara localit ii.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice.

Da

Nu

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.
Da

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului.

În perioada de exploatare
se prognozeaz reducerea
nivelului de zgomot,
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban ,
prin devierea traficului greu
în afara localit ii

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu

Ocuparea permanent

În perioada de exploatare

Nu vor fi
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ocolire
cuieni

dar se afl în apropierea urm toarelor
arii protejate:
ROSCI00021 – Câmpia Ierului la
distan mai mic de 20 m
ROSCI0220 – S cuieni
Rezerva ia Lacul Cico la distan mai
mic de 600 m.

321

Aliniam
ent nou

Autostrada
Sebe Turda

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .
Nu traverseaz nicio arie protejat ,
dar se afl în apropierea urm toarelor
arii protejate:
ROSCI0211 - Podi ul Seca elor la o
distan de 850 m
Rezerva ia Râpa Ro ie inclus în
ROSCI0211 la o distan de 3200 m
ROSPA0139 Piemontul Mun ilor
Metaliferi i Vin ului la o distan de
3200 m
Râul Târnava Mare între Cop a Mic
i Mihal la o distan de 3200 m
ROSCI0187 Paji tile lui Suciu la o
distan de 2700 m
ROSCI0253 - Trasc u la o distan de
880 m
ROSCI0004 - Bag u la o distanta de
cca 650 m
Rezerva ia - T u f
Fund la o
distan de cca 4800 m
ROSCI0147 P durea de stejar stufos
de la Mir sl u la o distan de cca 750
m
ROSPA0113 Cânepi ti la o distan
de cca 6000 m
ROSCI0223 S turile Ocna Veche la
o distan de 550 m
Rezerva ia Ocna Veche la o distan
de cca 550 m
Rezerva ia S tura la o distan de
cca 5500 m

325

Aliniament
nou

Varianta de
ocolire Stei

Autostrada ofer un grad mare de
permeabilitate prin num rul i
lungimile lucr rilor de art , precum i
num rul mare de pode e propuse (279
buc) permi ând trecerea amfibienilor i
a animalelor prin aceste zone.
Nu traverseaz nicio arie protejat ,
dar se afl în apropierea urm toarelor
arii protejate:
la 5 km de limita ROSPA0081 – Mun ii
Apuseni, Vl deasa,
la 9,2 km de limita ROSCI0084 Ferice plai

167

modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
traseul drumului se apropie la
distan e mai mici de 250 m de
case.
Dac în perioada de
exploatare se constat
dep iri ale nivelului de
zgomot va fi necesar
aplicarea de m suri de
reducere a zgomotului
(panouri fonoabsorbante)

modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.

Proiectul va determina
modific ri ale nivelului
zgomotului în zonele în care
traseul drumului se apropie la
distan e mai mici de 400 m de
case.

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.
Sunt prognozate reduceri
ale nivelului emisiilor în
atmosfer la nivel local prin
evitarea localit ilor, viteze
mai mari de deplasare i
consum mai mic de
combustibil .

Datorit posibilit ii dezvolt rii
viitoare a aglomer rilor
urbane i în urma
monitoriz rii nivelului de
zgomot se vor amplasa
panouri fonoabsorbante în
dreptul zonelor locuite aflate
la o distan mai mic de 400
m i acolo unde vor fi
înregistrate dep iri ale
nivelului de zgomot admis de
legisla ia în vigoare.

În perioada de construc ie
emisiile în atmosfer sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar.

a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului

se prognozeaz reducerea
nivelului de zgomot,
emisiilor de poluan i
atmosferici în zona urban ,
prin devierea traficului greu
în afara localit ii

afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului.

Popula ia i a ez rile
situate în apropierea
drumului, vor fi afectate
direct în mic m sura pe
perioada de execu ie a
proiectului, de emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot specifice utilajelor
i echipamentelor folosite în
execu ie. Acestea au
caracter temporar.
În perioada de exploatare,
nu sunt prognozate
modific ri Semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului. Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin realizarea unui
traseu care permite viteze
mai mari de rulare, implicit
consum redus de carburan i
i emisii mai reduse în
atmosfer , posibilitatea de
ocolire a localit ilor.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului.

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin realizarea unui
traseu care permite viteze
mai mari de rulare implicit
consum redus de carburan i
i emisii mai reduse în

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice.

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Da
Se vor realiza poduri
pentru traversarea
cursurilor de ap
intersectate de traseul
autostr zi.
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Acolo unde au fost prev zute
panouri fonoabsorbante dac
în urma monitoriz rilor se
constat dep iri ale nivelului
de zgomot se vor lua m suri
suplimentare de protec ie la
receptor.
În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar.

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar.

În perioada de construc ie
emisiile în atmosfer sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar.

Prin realizarea variantei de
ocolire se va reduce poluarea
fonic de pe drumul na ional

Sunt prognozate reduceri
ale nivelului emisiilor în
atmosfer la nivel local prin

Da
Sunt propuse o serie
de poduri pentru
traversarea cursurilor
de ap intersectate.
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele

Sunt prev zute lucr ri
de defri are

AECOM
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la 3,5 km de limita ROSCI0042 –
Codru Moma

existent care traverseaz Stei
i Beiu .

Au fost prev zute poduri, pasaje,
pode e care permit trecerea faunei.

168

evitarea localit ilor, viteze
mai mari de deplasare i
consum mai mic de
combustibil .

de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare.

Prin realizarea variantei de
ocolire se va reduce
poluarea fonic de pe
drumul na ional existent
care traverseaz Stei i
Beiu .

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

327

Aliniament
nou

Varianta de
ocolire
Suceava

Traseul propus nu traverseaz i nu
se afl în vecin tatea niciunei arii
naturale protejate sau arii din re eaua
Natura 2000

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar

Prin realizarea variantei de
ocolire se va reduce poluarea
fonic în zona urban

330

Aliniament
nou

Varianta de
ocolire
Târgu Jiu

Traseul propus nu traverseaz i nu
se afl în vecin tatea niciunei arii
naturale protejate sau arii din re eaua
Natura 2000

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar
Prin realizarea variantei de
ocolire se va reduce poluarea
fonic în zona urban .

În perioada de construc ie
emisiile în atmosfer sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar.
Sunt prognozate reduceri
ale nivelului emisiilor în
atmosfer în zona local .

În perioada de construc ie
emisiile în atmosfer sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar.
Sunt prognozate reduceri
ale nivelului emisiilor în
atmosfer în zona local .

Da

Nu

Sunt propuse o serie
de poduri pentru
traversarea cursurilor
de ap intersectate.
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Da
Sunt propuse o serie
de poduri pentru
traversarea cursurilor
de ap intersectate.
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

atmosfer , posibilitatea de
ocolire a zonei urbane.

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului
Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare i
lucr ri defri are.
Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare

Nu

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului.
Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare i
defri are.

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.
Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin realizarea unui
traseu care permite viteze
mai mare de rulare implicit
consum redus de carburan i
i emisii mai reduse în
atmosfer , posibilitatea de
ocolire a zonei urbane
În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.
Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin realizarea unui
traseu care permite viteze
mai mari de rulare implicit
consum redus de carburan i
i emisii mai reduse în
atmosfer , posibilitatea de
ocolire a zonei urbane
În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice
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Varianta de
ocolire
Târgu Mure

Traverseaz ROSCIROSCI0342
durea Târgu Mure

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar.

Au fost prev zute poduri, pasaje,
pode e care permit trecerea faunei.

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

333

Aliniament
nou

Varianta de
ocolire
Tecuci

Traseul propus nu traverseaz i nu
se afl în vecin tatea niciunei arii
naturale protejate sau arii din re eaua
Natura 2000.

Prin realizarea variantei de
ocolire se va reduce poluarea
fonic în zona urban .

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar

Prin realizarea variantei de
ocolire se va reduce poluarea
fonic în zona urban

344

Reabilitare

Reabilitare
DN66 Filia i
- Petro ani,
km 0+000 km 131+000

Traverseaz situl Natura 2000
ROSCI0063 - Defileul Jiului

Au fost prev zute poduri, pasaje,
pode e care permit trecerea faunei.

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar

Prin îmbun
irea condi iilor
de transport se va reduce
poluarea fonic în zona
traversat de DN66

169

În perioada de construc ie
emisiile în atmosfer sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar.
Sunt prognozate reduceri
ale nivelului emisiilor în
atmosfer în zona local .

În perioada de construc ie
emisiile în atmosfer sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar.
Sunt prognozate reduceri
ale nivelului emisiilor în
atmosfer în zona local .

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.
Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului care permite
viteze mai mari de rulare
implicit consum redus de
carburan i i emisii mai
reduse în atmosfer .
În perioada de execu ie a

Da

Nu

Sunt propuse o serie
de poduri pentru
traversarea cursurilor
de ap intersectate.
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Da

Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare i
lucr ri defri are.

Nu

Sunt propuse o serie
de poduri pentru
traversarea cursurilor
de ap intersectate.
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului.

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului.
Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare i
lucr ri defri are.

Nu

Ocuparea permanent
a unor suprafe e de
teren, schimbarea
categoriei de folosin
a terenului
Sunt prev zute lucr ri
de defri are. Sunt
necesare lucr ri de
defri are pe o
suprafa de 5181 mp,
însemnând cca
0,004% din suprafa a
total a ariei protejate.
Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare.

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin realizarea unui
traseu care permite viteze
mai mari de rulare implicit
consum redus de carburan i
i emisii mai reduse în
atmosfer , posibilitatea de
ocolire a zonei urbane
În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin realizarea unui
traseu care permite viteze
mai mari de rulare implicit
consum redus de carburan i
i emisii mai reduse în
atmosfer , posibilitatea de
ocolire a zonei urbane
În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i de nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului care permite
viteze mai mari de rulare
implicit consum redus de
carburan i i emisii mai
reduse în atmosfer .

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Prin îmbun
irea
condi iilor de transport se
va reduce poluarea fonic
în zona traversat de DN66
În perioada de execu ie a
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proiectului, emisiile în
atmosfer sunt cele
specifice utilajelor i
echipamentelor folosite în
execu ie. Acestea au
caracter temporar i
intermitent, nu vor dep i
limitele maxime
recomandate.

345

Reabilitare

Reabilitare
DN 76,
Deva Oradea, km
0+000 - km
184+390

Proiectul traverseaz urm toarele arii
protejate:
ROSCI0008 - Betfia
ROSCI0240 - T ad
ROSCI0324 – Mun ii Bihor
ROSCI0291 – Coridorul Mun ii
Bihorului – Codru Moma
Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

349

Moderniza
re

Modernizare
DN 2N km
52+860 - km
60+000 Jitia
- Bisoca i
pod nou
peste râul
Râmnicu
rat la km
53+300

Nu este amplasat în arie protejat
sau în vecin tate unor arii protejate

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter temporar, local i
discontinuu

Prin îmbun
irea condi iilor
de transport se va reduce
poluarea fonic în zona
traversat de DN66

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i
discontinuu

Prin îmbun
irea condi iilor
de transport se va reduce
poluarea fonic în zona
traversat de DN2N

proiectului, emisiile în
atmosfer i de nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Da
Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
in ceea ce prive te calitatea
aerului.
Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului care permite
viteze mai mari de rulare
implicit consum redus de
carburan i i emisii mai
reduse în atmosfer .
În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer sunt cele
specifice utilajelor i
echipamentelor folosite în
execu ie. Acestea au
caracter temporar i
intermitent, nu vor dep i
limitele maxime
recomandate.
Pot ap rea emisii reduse
cantitativ cu caracter
temporar pe perioada
dezafect rii i a construirii
podului nou i de la
mijloacele de transport
În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer sunt cele
specifice utilajelor i
echipamentelor folosite în
execu ie. Acestea au
caracter temporar i
intermitent, nu vor dep i
limitele maxime
recomandate.

Nu

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Nu

Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare
Sunt necesare lucr ri
de defri are în:
jude ul Hunedoara:
28289 mp;
jude ul Arad: 60028
mp;
jude ul Bihor: 130508
mp;
zona ariei protejate
ROSCI0008 Betfia
sunt prev zute lucr ri
de defri are pe o
suprafa de 3906
mp).
Suprafa a propus
pentru defri are din
ariile protejate
ROSCI0324 – Mun ii
Bihor i ROSCI0291 –
Coridorul Mun ii
Bihorului – Codru
Moma este de 2,141
ha.
Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare
Nu sunt necesare
lucr ri de defri are

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului care permite
viteze mai mari de rulare
implicit consum redus de
carburan i i emisii mai
reduse în atmosfer .

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i de nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului care permite
viteze mai mari de rulare
implicit consum redus de
carburan i i emisii mai
reduse în atmosfer .
Prin îmbun
irea
condi iilor de transport se
va reduce poluarea fonic
în zona traversat de DN2N
În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i de nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice
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vor dep i limitele maxime
recomandate.
350

Moderniza
re

Modernizare
DN5
sectorul
Bucure tiAduna ii
Cop ceni

Nu este amplasat în arie protejat
sau în vecin tate unor arii protejate.

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i
discontinuu

Prin îmbun
irea condi iilor
de transport se va reduce
poluarea fonic în zona
traversat de DN5

354

Reabilitare

Reabilitare
DN 2D
Foc ani Ojdula km
0+000 - km
118+893

Arii protejate traversate:
Parcul Natural Putna-Vrancea
ROSCI0208-Putna Vrancea
ROSCI0130-Oituz Ojdula
ROSPA0088-Mun ii Vrancei
Afecteaz integritatea ariei protejate,
au fost necesare m suri
compensatorii.
Au fost necesare aplicarea unor
suri compensatorii pentru zonele
afectate

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i
discontinuu

Pot ap rea emisii reduse
cantitativ cu caracter
temporar pe perioada
dezafect rii i a construirii
podului nou i de la
mijloacele de transport
În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer sunt cele
specifice utilajelor i
echipamentelor folosite în
execu ie. Acestea au
caracter temporar i
intermitent, nu vor dep i
limitele maxime
recomandate.

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
in ceea ce prive te calitatea
aerului.

Prin îmbun
irea condi iilor
de transport se va reduce
poluarea fonic în zona
traversat de DN 2D

Da

Nu

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare
Nu sunt necesare
lucr ri de defri are

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului care permite
viteze mai mari de rulare,
implicit consum redus de
carburan i i emisii mai
reduse în atmosfer .
Prin îmbun
irea
condi iilor de transport se
va reduce poluarea fonic
în zona traversat de DN5

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.
Da

Nu

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Sunt necesare lucr ri
de defri are pe o
suprafa de 14,97 ha
în jude ul Vrancea i
16,23 ha în jude ul
Covasna. Suprafa a
total care se
defri eaz este de
31,20 ha din care
23,46 ha din zona
ariilor protejate (11,90
ha ROSCI208 i 11,56
ha ROSCI130)
Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului care permite
viteze mai mari de rulare
implicit consum redus de
carburan i i emisii mai
reduse în atmosfer .
Prin îmbun
irea
condi iilor de transport se
va reduce poluarea fonic
în zona traversat de DN
2D

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.
356

Reabilitare

Reabilitare
DN24 limita
Gala i/Vaslui
-Crasna i

Pe por iunea sectorului de drum DN
24 Crasna - Ia i, km 105+700 –
197+040 traverseaz urm toarele arii
protejate:

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele

Nu

Nu sunt prev zute
lucr ri de demolare

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin îmbun
irea

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
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DN24B
CrasnaAlbi a
Lot 1: km
51+000 (de
la limita de
jude Gala i
i Vaslui –
DN 24 km
90+000
Lot 2: DN 24
km 90+000
– DN 24 km
105+070
(localitatea
Crasna) i
DN 24B km
22+000
Lot 3: DN
24B km
22+000 –
DN 24B km
47+881
(vama
Albi a)
Reabilitare
DN6
Alexandria
Craiova

172

discontinuu
Jude ul Vaslui : situl Natura 2000
ROSPA0096 P durea Micle ti, în
imediata vecin tate a drumului
por iunea: de la km 144+590 la km
151+960
Jude ului Ia i : situl Natura 2000
ROSPA0096 P durea Micle ti, în
imediata vecin tate a drumului
por iunea: de la km 151+960 la km
152+100 i de la km 152+500 la km
153+200; DN 24 trece prin siturile
Natura 2000 ROSPA0092 P durea
Bârnova i ROSCI0135 P durea
Bârnova - Repedea de la km 177+800
la km 183+700.

de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Prin îmbun
irea condi iilor
de transport se va reduce
poluarea fonic în zona
traversat de DN 24

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

La distan a de 2,86 km fa de
ROSPA 0148 Vit ne ti – R smire ti.
Traverseaz :
ROSCI0386 Râul Vedea
ROSCI0376 Râul Olt
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior
ROSPA0137 P durea Radomir

Reabilitare

Reabilitare
DN 56,
Craiova Calafat, km
0+000 - km
87+047

sau
monumentele
istorice

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i
discontinuu

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.

Prin îmbun
irea condi iilor
de transport se va reduce
poluarea fonic în zona
traversat de DN 6

359

condi iilor tehnice ale
drumului care permite
viteze mai mari de rulare
implicit consum redus de
carburan i i emisii mai
reduse în atmosfer .
Prin îmbun
irea
condi iilor de transport se
va reduce poluarea fonic
în zona traversat de DN
24

Proiectul se desf oar în apropierea
ariilor protejate ROSPA0074 Maglavit
i ROSCI0045 Coridorul Jiului, pe o
lungime de 293 m fa de a doua arie
protejat

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i
discontinuu

Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru

Prin îmbun
irea condi iilor
de transport se va reduce

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
in ceea ce prive te calitatea
aerului.

Da

Nu

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Da
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea

Nu

Lucr rile de defri are
sunt necesare pentru
realizarea lucr rilor de
reabilitare a DN 6 pe o
suprafa de 7071,87
mp între km 94+186 i
km 95+163 ai DN 6
(2953,94 mp/dreapta
i 4117,93 mp/stânga).
Suprafa a de 7071,87
mp scoas din circuitul
forestier face parte din
liziera P durii Nanov
în vecin tatea
localit ii Nanov,
imea suprafe ei
defri ate fiind de circa
3 m de o parte i de
alta a drumului
Nu sunt necesare
lucr ri pentru
demolare

Nu sunt necesare
lucr ri pentru
demolare
Nu sunt necesare
lucr ri de defri are

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului care permite
viteze mai mari de rulare
implicit consum redus de
carburan i i emisii mai
reduse în atmosfer .
Prin îmbun
irea
condi iilor de transport se
va reduce poluarea fonic
în zona traversat de DN 6
În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice
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care aceast arie a fost desemnat .
360

Reabilitare

Reabilitare
DN 1H
Zal u Ale d, km
0+000 - km
69+334

Str bate situl Natura 2000
ROSCI0322 Muntele es.
Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

poluarea fonic în zona
traversat de DN 56
În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i
discontinuu

173

apelor
Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.

Prin îmbun
irea condi iilor
de transport se va reduce
poluarea fonic în zona
traversat de DN 1H

Da

Nu

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor.

Sunt propuse lucr ri
de defri are pe
teritoriul administrative
al jude elor S laj i
Bihor situate adiacent
i în interiorul ariei
protejate ROSCI0322
Ocolul Silvic Ale d –
5,9316 ha ocupare
definitiv 0,2492 ha –
ocupare temporare,
Ocolul Silvic Silvaniei
i Blidari – 2,9082 ha
ocupare definitiv .

Se a teapt o
îmbun
irea la nivel local
în ceea ce prive te calitatea
aerului prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului care permite
viteze mai mari de rulare
implicit consum redus de
carburan i i emisii mai
reduse în atmosfer .
Prin îmbun
irea
condi iilor de transport se
va reduce poluarea fonic
în zona traversat de DN
1H

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.
338

406

Reabilitare

Reabilitare

Drumuri de
acces la
Ecluza
Agigea i la
portul fluviomaritim
Agigea
CDMN, mal
stâng, între
km 61+800
i 63+500,
L=1.700 m

Proiectul nu este amplasat în interiorul
sau în vecin tatea ariilor naturale
protejate

Pod Giurgiu
peste
Dun re pe
DN5 km
64+884

Proiectul nu este amplasat în interiorul
sau în vecin tatea ariilor naturale
protejate

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i
discontinuu

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.

Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Nu

Drumul proiectat cu 2
benzi de circula ie are
traseul identic cu
drumul existent.
Nu apar modific ri în
ceea ce prive te
suprafe ele ocupate.
Nu se vor realiza
lucr ri de demolare
sau lucr ri de defri are

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i
discontinuu

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.

Da - Dun rea
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Nu

Nu apar modific ri în
ceea ce prive te
suprafe ele ocupate.
Nu se vor realiza
lucr ri de demolare
sau lucr ri de defri are

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

În perioada de exploatare
se a teapt o îmbun
ire
la nivel local în ceea ce
prive te calitatea aerului i
reducerea polu rii fonice
prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului.
În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice
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În perioada de exploatare
se a teapt o îmbun
irea
la nivel local în ceea ce
prive te calitatea aerului i
reducerea polu rii fonice
prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului.
407

Reabilitare

Podul rutier
peste Olt la
Slatina, pe
DN6, km
48+570

Proiectul este amplasat în Situl Natura
2000 – Valea
Oltului Inferior – ROSPA0106 .
Proiectul nu va avea efecte
semnificative asupra integrit ii ariei
protejate i asupra speciilor pentru
care aceast arie a fost desemnat .

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i
discontinuu

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.

Da – râul Olt
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Nu

Nu se vor realiza
lucr ri de demolare
sau lucr ri de defri are

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

În perioada de exploatare
se a teapt o îmbun
irea
la nivel local în ceea ce
prive te calitatea aerului i
reducerea polu rii fonice
prin îmbun
irea
condi iilor tehnice ale
drumului.
408

Reabilitare

Podul rutier
peste Oituz
la Poiana
rat pe
DN11, km
90+450

Proiectul nu este amplasat în interiorul
sau în vecin tatea ariilor naturale
protejate

În perioada de construc ie
zgomotul i vibra iile sunt
nesemnificative, având un
caracter local, temporar i
discontinuu

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului.

Da – râul Olt
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Nu

Nu se vor realiza
lucr ri de demolare
sau lucr ri de defri are

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

În perioada de exploatare
se a teapt o îmbun
irea
la nivel local în ceea ce
prive te calitatea aerului i
reducerea polu rii fonice
prin îmbun
irea
condi iilor tehnice de
transport.
409

Reabilitare

Podul rutier
la Argine ti
peste Jiu pe
DN6, km
268+371

Proiectul va fi amplasat în situl de
importan comunitar ROSCI0045
Coridorul Jiului, dar foarte aproape de
limita acestuia.
Proiectul nu va avea impact asupra
acestei arii protejate, deoarece
lucr rile de reabilitare se vor executa
în amplasamentul existent, f
a
afecta speciile i habitatele pentru a
ror protec ie a fost desemnat acest
sit.

Proiectul este amplasat în
afara zonelor reziden iale,
astfel încât popula ia local
nu va fi afectat negativ de
realizarea lucr rilor

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative
în ceea ce prive te calitatea
aerului
Emisiile în aer vor fi
nesemnificative, se vor
manifesta numai pe
amplasamentul proiectului
i pân la 30 de m de limita
acestuia

Da - râul Jiu
Lucr rile propuse nu
vor afecta folosin ele
de ap i
ecosistemele acvatice.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Nu

Pentru reabilitarea
podului existent nu
sunt necesare defri ri
sau scoaterea unor
suprafe e suplimentare
din circuitul agricol.

Proiectul este amplasat în
afara zonelor reziden iale,
astfel încât popula ia local
nu va fi afectat negativ de
realizarea lucr rilor

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice
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381

Moderniz
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Front de
teptare
pentru
desfacere/
refacere
convoaie la
confluen a
canalelor
navigabile
Dun reMarea
Neagr i
Poarta Alb Midia
vodari
Modernizare
ecluze.
Echipament
e i instala ii

Sistem de
preluare i
prelucrare
reziduuri de
la nave i
interven ie
în caz de
poluare pe
sectorul
Dun rii
administrat
de CN
APDF SA
Giurgiu

Monitorizare
a impactului

Nu intersecteaz i nu se afl în
vecin tatea ariilor naturale protejate

În perioada de construc ie i
exploatare se vor respecta
limitele maxime admise.
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Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.

Va fi amplasat pe
malul stâng al
Canalului Dun re Marea
Neagr , în amonte de
confluen a cu Canalul
Poarta Alb - Midia
vodari, între km
29+720 i 30+020

Nu

Chiar dac este vizat
tot canalul navigabil,
lucr rile propuse nu
modific
caracteristicile
constructive
(lungimea, l imea c ii
navigabile)

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor
Distan ele pân la cele mai apropiate
situri Natura 2000 sunt:
cca 2,1 km fa de limita ROSPA 0039
Dun re-Ostroave
cca 1,1 km fa de limita ROSPA 005
Lacul Siutghiol
cca 1 km fa de limita ROSPA0060
Lacurile Ta aul Corbu
cca 1 km fa de limita ROSPA 0076
Marea Neagr
cca 400 m fa de Rezerva ia natural
cod 368 Lacul Agigea
Punerea în practic a lucr rilor
propuse de proiect nu afecteaz
habitatele naturale i speciile pentru
care au fost desemnate aceste arii
naturale protejate de interes na ional
i comunitar.
Nu intersecteaz i nu se afl în
vecin tatea ariilor naturale protejate

Zona în care se vor realizeaz
lucr rile se suprapune par ial cu

În perioada de construc ie i
exploatare se vor respecta
limitele maxime admise.

Nu sunt prognozate
modific ri semnificative în
ceea ce prive te calitatea
aerului.

Va fi amplasat pe
malul stâng al
Canalului Dun re Marea
Neagr , în amonte de
confluen a cu Canalul
Poarta Alb - Midia
vodari, între km
29+720 i 30+020

Zgomotul i vibra iile sunt
cele produse prin
func ionarea utilajelor
specifice lucr rilor de
construc ie. Acestea se vor
încadra în limitele maxime
admise.

Referitor la nivelul de zgomot
în urma analizei

Referitor la nivelul emisiilor
în atmosfer în urma

Proiectul are ca
obiectiv general
diminuarea impactului
negativ asupra
mediului cauzat de
activit ile de transport
fluvial i r spunsul la
necesit ile urgente
deja identificate pentru
protec ia fluviului
Dun rea, prin
îmbun
irea
sistemului de preluare
i prelucrare reziduuri
de la nave i
interven ie în caz de
poluare pe sectorul
Dun rii administrat de
tre CNAPDF SA
Giurgiu, în porturi care
fac parte din Re eaua
Trans European de
Transport
Referitor la poluarea
apei i sedimentelor

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Proiectul nu va avea impact
negativ asupra popula iei i
ii umane
Nu

Chiar dac este vizat
tot canalul navigabil,
lucr rile propuse nu
modific
caracteristicile
constructive
(lungimea, l imea c ii
navigabile)

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Emisiile în atmosfer sunt
cele produse prin
func ionarea utilajelor
specifice lucr rilor de
construc ie. Acestea se vor
încadra în limitele maxime
admise

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

În perioada de execu ie a
proiectului, emisiile în
atmosfer i nivelul de
zgomot sunt cele specifice
utilajelor i echipamentelor
folosite în execu ie.
Acestea au caracter
temporar i intermitent, nu
vor dep i limitele maxime
recomandate.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Proiectul nu va avea impact
negativ asupra popula iei i
ii umane.

Nu

Nu
Lucr rile se realizeaz
în incinta portului.

Proiectul nu va avea impact
negativ asupra popula iei i
ii umane.
Lucr rile se realizeaz în
incinta portului.

Referitor la
poluarea

-

Proiectul nu a avut impact
negativ asupra popula iei i

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

-

AECOM

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

asupra
mediului a
lucr rilor de
îmbun
ire
a condi iilor
de naviga ie
pe Dun re
între
ra i i
Br ila, km
375-km 175Etapa II.

siturile ce apar in re elei Natura 2000:
ROSCI0006 - Balta Mic a Br ilei,
ROSCI0022 -Canaralele Dun rii,
ROSPA0039- DUN RE OSTROAVE,
ROSPA0017 Canaralele de la
Hâr ova,
ROSPA005 - Balta Mic a. Br ilei .
S-a prev zut un program amplu de
monitorizare a faunei i florei atât pe
perioada de realizare a lucr rilor cât i
post-execu ie (36 luni).
Acest program este în derulare.
Concluziile rezultatelor monitoriz rii
realizate În decursul a 24 luni aferente
anilor august 2011-2013 au ar tat c :
Pe durata etapei de construc ie starea
ecologic a apei Dun rii în punctele
analizate a fost cuprins între foarte
bun i bun semnificând absen a
unor presiuni suplimentare fa de
cele din etapa de preconstruc ie
Nu au fost identificate în zonele
investigate specii de flor terestr
protejate
Speciile de p
ri nu sunt afectate de
lucr rile hidrotehnice, deoarece nu
cuib resc i nu se hr nesc în zonele
în care au loc lucr rile, arealul lor fiind
mult mai extins. Impactul lucr rilor de
construc ii pe termen scurt poate fi
doar local i nesemnificativ;
Schimb rile negative în num rul i
efectivele speciilor inelate/ observate
nu sunt cauzate de lucr rile efectuate,
deoarece în toamna anului 2012
num rul sc zut al p
rilor a fost o
consecin imediat a secetei.
Referitor la flora terestr - diversitatea
a sc zut în 2013 fa de 2012, în
special în rândul plantelor ierboase i
mai pu in a arborilor sau arbu tilor.
Schimb rile se datoreaz în primul
rând fluctua iei apei din zonele
analizate i inunda iilor frecvente
Din volumul informa ional de inut de
exper ii INCDPM coroborat cu
sur torile ealizate în decursul a 5
campanii de investigare a traseului de
migra ie a sturionilor rezult c putem
afirma cu un nivel de încredere ridicat
sturionii, în spe morunul i
struga, înving prin diferite metode
(înc neelucidate) viteze de curent de
ap între 2,2-2,5 m/s. Din datele
de inute pân în prezent nu se
cunoa te limita maxim a vitezei de
înot contra curentului (viteza critic ) a
sturionilor, motiv pentru care tiin ific
nu este posibil aprecierea impactului
obstacolelor din Dun re asupra

decizionale s-a constatat c
nu exist la niciun parametru
monitorizat dep iri
ale valorilor admise

176

analizei
decizionale s-a constatat c
nu exist la niciun
parametru monitorizat
dep iri
ale valorilor admise.

exper ii INCDPM nu
au constatat
dep iri al valorilor
vreunui indicator fa
de valorile istorice
raportate TNMN –
ICPDR.

solului în
urma
analizei
decizionale
s-a
constatat c
nu
exist la
niciun
element
monitorizat
dep iri ale
valorilor
admise

ii umane.
Nivelul emisiilor în
atmosfer , ygomotului s-au
încadrat în limitele maxime
admise
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traseului de migra ie. Exper ii
INCDPM vor elimina aceast
incertitudine în perioada septembrie –
decembrie 2013 prin efectuarea unor
determin ri de viteze de înot contra
curentului a sturionilor peste pragul de
fund de pe bra ul Bala
403

Îmbun
irea
condi iilor
de
transport

Îmbun
ire
a condi iilor
de naviga ie
pe sectorul
ra iBr ila

Zona în care se vor realiza lucr rile se
suprapune par ial cu siturile ce apar in
re elei Natura 2000:
ROSCI0006 - Balta Mic a Br ilei,
ROSCI0022 -Canaralele Dun rii,
ROSPA0039- DUN RE OSTROAVE,
ROSPA0017 Canaralele de la
Hâr ova,
ROSPA005 - Balta Mic a. Br ilei.
S-a prev zut un program amplu de
monitorizare a faunei i florei, atât pe
perioada de realizare a lucr rilor cât i
post-execu ie (36 luni).
Sunt necesare m suri compensatorii
(repopularea cu diverse specii de
pe ti – sturioni, crap, somn, alte specii
în func ie de rezultatele
monitoriz rilor)

Se manifest pe cca 200 m
spre interior, în spre zona
uscat , temporar (pe
perioada realiz rii lucr rilor)

Impactul datorat emisiilor în
atmosfer este redus, se
manifest temporar pe
perioada realiz rii lucr rilor.
Pentru perioada postexecu ie prin utilizarea
transportului naval de marf
în detrimentul celui rutier se
teapt reduceri ale
emisiilor de poluan i în
atmosfer .

Lucr rile se realizeaz
pe Dun re, sectorul
ra i-Br ila.

Nu

Efectele execu iei
lucr rilor asupra
calit ii apei sunt
locale i temporare.

Efectele execu iei
lucr rilor se
încadreaz în
domeniul natural de
variabilitate a
parametrilor de
turbiditate, eroziune
aluvionar .

Au fost propuse
suri pentru
diminuarea impactului
asupra peisajului –
plant ri “gard viu” în
spatele ap rii de
maluri.

Calitatea apelor nu va
fi afectat .

404

405

Moderniz
are

Moderniz
are

Cheu
vertical dana
31 din Portul
Bazin Docuri
Gala i

Nu intersecteaz i nu se afl în
vecin tatea ariilor naturale protejate

Realizarea
unui sistem
de sprijin
pentru
lucr rile
hidrografice
pe Dun re
în scopul
asigur rii
adâncimilor
minime de
naviga ie

Arii naturale protejate aflate în zona
de realizare a lucr rilor:
ROSPA005 Balta Mic a Br ilei
ROSCI006 Balta Mic a Br ilei
ROSPA0011 Blahni a
ROSCI0173 Stârmina
ROSPA0046 Gruia- Gârla Mare
ROSPA0074 Maglavit
ROSCI0039 Ciuperceni-Desa
ROSPA0013 Calafat-CiuperceniDun re
ROSPA0012 Bra ul Borcea
ROSPA0026 Cursul Dun rii-Bazia Por ile de Fier
ROSCI0206 Por ile de Fier
ROSPA0040 Dun rea Veche-Bra ul
cin

Zgomotul i vibra iile sunt
cele produse prin
func ionarea utilajelor
specifice lucr rilor de
construc ie. Acestea se vor
încadra în limitele maxime
admise i vor avea caracter
temporar.

Emisiile în atmosfer sunt
cele produse prin
func ionarea utilajelor
specifice lucr rilor de
construc ie. Acestea se vor
încadra în limitele maxime
admise i vor avea caracter
temporar.

Zgomotul i vibra iile sunt
cele produse prin
func ionarea utilajelor
specifice lucr rilor de
construc ie. Acestea se vor
încadra în limitele maxime
admise i vor avea caracter
temporar.

Emisiile în atmosfer sunt
cele produse prin
func ionarea utilajelor
specifice lucr rilor de
construc ie. Acestea se vor
încadra în limitele maxime
admise i vor avea caracter
temporar.

Lucr rile se realizeaz
în portul Bazin Docuri
Gala i, la Dun re.

Proiectul va avea
impact negativ asupra
peisajului. Malurile
naturale caracterizate
printr-o vegeta ie
abundent riparian
vor fi înlocuite local de
protec ii de mal sau
diguri de dirijare
executate din piatr .
Pragurile de fund
reprezentate de
construc ii din piatr
vor întrerupe/ sec iona
luciul de ap .

Amplasamentele tuturor
lucr rilor pentru
îmbun
irea condi iilor de
naviga ie se situeaz la
distan e mai mari de 2 km
de zonele locuite.
Lucr rile propuse nu vor
afecta sau vor afecta în
limitele acceptabile
popula ia din localit ile
învecinate i activit ile
economice din zon . Este
posibil ca unele efecte ale
antierului s fie resim ite
de popula ie (cre terea
traficului rutier în perioada
de execu ie, cre terea
nivelului de zgomot i a
concentra iilor emisiilor în
atmosfer asociat
transportului). Se
estimeaz c impactului
asupra popula iei va fi
nesemnificativ i va avea
caracter temporar.

Nu au fost
identificate
situri
arheologice/
monumente
istorice
amplasate pe
malul stâng
al Dun rii
vechi, pe
malurile
bra elor Bala
i Borcea sau
în albiile
minore ale
acestor bra e

Nu

Lucr rile se realizeaz
în incinta portului.

Lucr rile nu se desf oar
în vecin tatea zonelor
locuite.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu

Lucr rile se realizeaz
pe Dun re, pe canalul
navigabil.

Lucr rile nu se desf oar
în vecin tatea zonelor
locuite.

Nu vor fi
afectate
siturile
arheologice
sau
monumentele
istorice

Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor
Lucr rile se realizeaz
pe Dun re.
Nu sunt prognozate
modific ri în ceea ce
prive te calitatea
apelor

Nu sunt necesare
lucr ri de demolare
sau defri are.
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ROSCI0012 Bra ul M cin
ROSPA0022 Comana
ROSCI0043 Comana
ROSCI0044 Corabia Turnu M gurele
ROSPA0024 Confluen a Olt Dun re
ROSCI0131 Olteni a – Mosti tea –
Chiciu
ROSPA0021 Cioc ne ti Dun re
ROSPA0031 Delta Dun rii i
Complexul Razim Sinoe
ROSCI0045 Coridorul Jiului
ROSCI0065 Delta Dun rii
ROSPA0023 Confluen a Jiu-Dun re
ROSCI022 Canaralele Dun rii
ROSPA0002 Allah Bair – Capidava
ROSPA0017 Canaralele de la
Hâr ova
ROSPA0039 Dun re Ostroave
ROSCI0071 Dumbr veni - Valea
Urluia - Lacul Vederoasa
ROSCI0149 P durea Esechioi - Lacul
Bugeac
Pe amplasamentul proiectului i în
imediata apropierea a acestuia nu au
fost identificate habitate naturale i/
sau specii s lbatice de interes
comunitar ce pot fi afectate de
implementarea lui.
Proiectul nu provoac o deteriorare
semnificativ sau pierderea de
habitate naturale de interes comunitar.
Implementarea proiectului nu va
determina modific ri semnificative în
ariile naturale protejate identificate.

SPA - Arii de Protec ie Special Avifaunistic
SCI - Situri de Importan Comunitar
CF - cale ferat
Nota :
o

o

Au fost analizate proiectele pentru care sunt disponibile informa iile cu privire la procedura de evaluare a impactului asupra mediului i/ sau procedura de evaluare adecvat , pentru care au fost disponibile
deciziile etapelor de încadrare/ acordurile de mediu/ declara ia autorit ii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 i care sunt susceptibile s produc schimb ri ale caracteristicilor de mediu
datorit pozi ion rii în apropierea unor zone sensibile (arii naturale protejate, situri arheologice, zone dens locuite, zon costier , zone umede, cursuri de ape, etc.).
Estim rile privind poten ialul impact asupra mediului prezentate în tabelul de mai sus, au avut la baz studiile de mediu puse la dispozi ie de c tre Autoritatea Contractant . Aceste estim ri nu reprezint
opinia consultantului AECOM România.
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Concluzii - scenariu de referin :
Pentru proiectele incluse în scenariul de referin pentru care a fost parcurs etapa de evaluare a
impactului asupra mediului, a permis identificarea i evaluarea din timp a posibilelor efecte
negative asupra mediului i propunerea m surilor pentru prevenirea reducerea efectelor asupra
mediului. Situa ia procedurii de evaluare a impactului asupra mediului/ evaluare adecvat pentru
proiectele incluse în scenariul “Do minimum” este prezentat în tabelul 5.1.
Identificarea efectelor asupra mediului s-a realizat atât pentru etapa de execu ie, cât i pentru
etapa de exploatare/ operare
Din punct de vedere al încadr rii în cadrul regiunilor de dezvoltare ale rii, se poate observa c
majoritatea lucr rilor noi de infrastructur mai ales în sectorul rutier (autostr zi, variantele de
ocolire) sunt propuse în regiunile de dezvoltare din centrul, vestul i nord-vestul rii.
Studiile de mediu (memorii de prezentare, studii de evaluare a impactului asupra mediului, studii de
evaluare adecvata) i actele de reglementare din punct de vedere al protec iei mediului (acorduri
de mediu, deciziile etapelor de încadrare) care au fost puse la dispozi ia Aecom pun în eviden
faptul c , pentru toate tipurile de proiecte, indiferent de modul de transport, efectele asupra
mediului în perioada de execu ie sunt nesemnificative, se manifest local, în zona frontului de lucru
i au caracter temporar. Practic, opinia consultan ilor de mediu care au întocmit aceste studii de
mediu este c impactul asupra mediului în perioada de execu ie i operare al investi iilor propuse
este nesemnificativ
Proiecte care implic realizarea unor coridoare noi de transport (autostr zi, variante de ocolire,
drumuri de leg tur ) sau extinderea drumurilor rutiere existente (proiectele de modernizare) vor
determina modific ri permanente în ceea ce prive te suprafe ele de teren ocupate i categoria de
folosin a terenurilor. Impactul schimb rilor asupra kilometrilor de re ea rutier induse de scenariul
“Do minimum” fa de situa ia din 2011 va fi: 934 km de autostr zi fa de 501 km; 15649 km de
drumuri na ionale fa de 15479 km.
În ceea ce prive te categoria de folosin a terenurilor care vor fi ocupate permanent de proiectele
propuse prin scenariul “Do minimum” conform Corine Land Cover 2006, cea mai mare parte se
încadreaz în categoria “zonelor arabile” - 47%, “localit i – spa ii construite discontinue” – 13%.
Pentru unele proiecte rutiere i feroviare care au propus aliniamente noi de traseu sau pentru care
modernizarea/ reabilitarea a impus extinderea/ modificarea traseului existent au fost necesare
lucr ri de defri are - pentru aproximativ 9,4% din num rul total de proiecte incluse în scenariul “Do
minimum” (10 proiecte propuse pentru sectorul rutier). Nu s-au pus la dispozi ie informa ii privind
surile compensatorii luate conform legisla iei silvice în vigoare (reîmp duriri – zone, suprafe e).
Conform informa iilor furnizate de Studiul de Evaluare Adecvata pentru MPGT, exist un num r de
proiecte incluse n acest scenariu care se nvecineaz sau intersecteaz re eaua Natura 2000 (v.
Anexa 5 B-C):
o Din num rul total de proiecte incluse în scenariul “Do minimum”, 30 de proiecte
intersecteaz SCI-urile (2 proiecte sectorul naval, 5 proiecte propuse pentru sectorul
feroviar, 23 de proiecte propuse pentru sectorul rutier) i 20 de proiecte intersecteaz
SPA-urile (2 proiecte sectorul naval, 4 proiecte propuse pentru sectorul feroviar, 14 de
proiecte propuse pentru sectorul rutier).
o Din num rul total de proiecte incluse în scenariul “Do minimum” 3 proiecte de afl la o
distan mai mic de 1 km de limita SCI-urilor (2 proiecte sectorul feroviar, 1 proiect
sectorul rutier) i 7 proiecte se afl la o distan mai mic de 1 km de limita SPA-urilor (4
proiecte sectorul feroviar, 3 proiecte sectorul rutier).
o Cele mai multe proiecte care intersecteaz situri Natura 2000 apar in sectorului rutier.
Numai pentru un num r de 29 de proiecte (27 % dintre proiecte) dintre proiectele incluse în
scenariul ”Do minimum”, s-a parcurs procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar
pentru 6 dintre acestea s-a parcurs i procedura de evaluare adecvat ;
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Pentru asigurarea conectivit ii faunei, conform informa iilor disponibile, în zona de amplasare a
proiectelor au fost prev zute pasaje/ pode e/ poduri (acestea permit trecerea faunei dintr-o parte în
alta). Nu se cunoa te modul de stabilire a pozi iei acestora în lipsa efectu rii unor studii de
evaluare adecvat pentru toate proiectele care intersecteaz sau sunt în zona limitrof ariilor
protejate.
În situa ia în care s-a constat c proiectele propuse afecteaz ariile protejate s-au propus ca
suri refacerea i/ sau îmbun
irea habitatelor din ariile naturale protejate, replantarea cu
specii de aceea i categorie cu cele defri ate. Nu se cunoa te modul de stabilire a pozi iei acestora
i a tipului de habitat afectat i ulterior ref cut în lipsa efectu rii unor studii de evaluare adecvat
pentru toate proiectele care intersecteaz sau sunt în zona limitrof ariilor protejate. Pentru un
singur proiect din sectorul rutier (index 349-Reabilitare DN 2D Foc ani – Ojdula – intersec ie cu
DN 11, km 0+000 – km 118+873) au fost necesare stabilirea unor m suri compensatorii solicitate
ca urmare a evalu rii impactului asupra integrit ii siturilor Natura 2000
Pentru proiectele rutiere sunt prognozate cre teri ale nivelului de zgomot în zonele unde traseele
drumurilor (incluzând atât cele noi, cât i cele care se modernizeaz / reabiliteaz ) se apropie la o
distan mai mic de 500 m de zone locuite sau arii protejate atât în perioada de execu ie cât i în
perioada de operare. Au fost necesare m suri pentru diminuarea impactului produs de zgomot:
instalarea panourilor fonoabsorbante sau plantarea perdelelor forestiere.
Pentru proiectele din sectorul rutier i feroviar sunt necesare lucr ri de construc ie sau reabilitare
de poduri, pode e, viaducte etc. pentru traversarea cursurilor de ap (vezi Figura 5.2). Conform
actelor de reglementare din punct de vedere al mediului emise pentru aceste proiecte vor fi/ sunt
luate toate m surile necesare pentru ca ele s nu influen eze defavorabil curgerea apelor, albiile
minore i malurile, cât i pentru prevenirea polu rii apelor de suprafa .
Nu vor fi afectate siturile arheologice sau monumentele istorice. Pentru protejarea siturilor
arheologice sunt necesare desc rc ri de sarcin arheologic înainte de nceperea lucr rilor de
execu ie.
Nu sunt prognozate modific ri semnificative în ceea ce prive te calitatea aerului. Se estimeaz c
se va reduce nivelul emisiilor poluan ilor în atmosfer în zona marilor aglomer ri urbane prin
devierea traficului greu în afara localit ilor. Prin îmbun
irea condi iilor tehnice ale drumurilor,
vitezele medii de transport vor fi mai mari, durata c toriilor mai scurt , consumul de carburant va
sc dea i implicit emisiile de poluan i în atmosfer se vor reduce.
Unele proiecte rutiere i feroviare care au propus aliniamente noi de traseu sau pentru care
modernizarea/ reabilitare a impus extinderea/ modificarea traseului produc modific ri ale peisajului
prin ocuparea definitiv a unor suprafe e de teren, prin realizarea unor lucr ri de defri are.
Se face precizarea c informa iile privind impactul asupra mediului, puse la dispozi ie de
autoritatea contractant sunt reduse comparativ cu num rul de proiecte implementate (nu au fost
disponibile informa ii pentru toate proiectele incluse în scenariul ”Do minimum”). În plus, aceste
informa ii sunt la nivel de ob inere a Acordului de Mediu necesar ob inerii Autoriza iei de Construire
i nu se cunoa te dac toate m surile propuse la aceasta au fost implementate în faza de execu ie
i în faz de operare. Nu au fost puse la dispozi ie date privind Planurile de Management al
Mediului i implementarea acestora în perioada de execu ie.
Echipa tehnica AECOM nu i-a propus s fac o evaluare a programului de finan are actual pentru
infrastructura de transport, astfel ca s-au luat în calcul datele de mediu puse la dispozi ie de c tre
Autoritatea Contractant , aceste date reprezentând concluziile diver ilor consultan i de mediu i a
autorit ilor de mediu emitente a acordurilor de mediu/deciziilor de încadrare;
Pentru scenariul „Do minimum” emisiile de gaze cu efect de ser au fost estimate pe baza
num rului de km/vehicul folosind factori de emisie (în g/km) pentru fiecare din gazele cu efect de
ser (CO2, NOx, N2O, NMCOV, SO2) de c tre echipa tehnica AECOM. Pentru estim ri s-a utilizat
modelul TREMOVE, care este un model de evaluare a politicilor coordonat de Uniunea European
pentru studierea efectelor diverselor politici de transport i mediu asupra sectorului transporturilor
din toate rile europene. Emisiile de gaze cu efect de ser estimate pentru perioada 2011-2030 se
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refer doar la etapa de operare a investi ilor propuse. Pentru scenariul „Do minimum” cantitatea
total de emisii de gaze cu efect de ser vor fi:
Tabelul 5.3 Emisii gaze cu efect de sera pentru scenariul „Do minimum”- estim ri pentru perioada
2014-2030
Gaze cu efect
de sera

Cantitatea total

n tone estimat pentru perioada 2014-2030

„Do minimum”

„Do nothing”-

Schimb ri „Do minimum”
vs. „Do nothing” (%)

CO2

301,603,184

296,299,480

1.79%

N2O

19,257

19,106

0.79%

CH4

90,437

89,969

0.52%

SO2

363,206.918

355,760

2.09%

NMCOV

215,612.294

213,434

NOx

986,394.185

982,422

1.02%
0.40%

Nota: S-a utilizat (,) pentru separarea 1000

Se estimeaz c n urma implement rii proiectelor propuse prin acest scenariul va avea loc o
cre tere a cantit ii totale de emisii de gaze cu efect de ser fa de scenariul „Do nothing”, (a se
vedea tabelul 5.3 i Anexa 4 a Raportului de Mediu). Sectorul rutier va r mâne n continuare
principalul contribuabil la cantitatea total de emisii de gaze cu efect de ser , urmat de sectorul
feroviar, aerian i naval. Aportul cel mai ridicat îl va avea transportul

AECOM

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

182

Figura 5.1 Limita zonelor de amplasare a proiectelor de infrastructur incluse în scenariul de referin a (Do minimum) i limitele ariilor naturale protejate
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Figura 5.2 Proiectele de infrastructur incluse în scenariul de referin

(Do minimum) i re eaua hidrografic a României
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5.2 Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ –
Scenariile de dezvoltare (”Do something”- ES/EES i ”Core TEN-T” - CTT)
Analiza caracteristicilor de mediu posibil a fi afectate de proiectele propuse prin scenariile de dezvoltare
”Do something” - ES/EES i ”Core TEN-T” - CTT s-a realizat inând cont de localizarea spa ial a
proiectului propus, tipul de proiect , natura investi iilor propuse, categoria de lucr ri de construc ie i
rezultatele analizei caracteristicilor de mediu posibil a fi afectate de proiecte similare incluse în scenariu
de referin . S-au analizat principalele modific ri care ar putea ap rea atât în faz de execu ie cât i în
faz de operare/exploatare. Magnitudinea efectelor asupra mediului depinde îns de specificul
amplasamentului proiectului, durata de execu ie, tipul lucr rilor care se realizeaz , m rimea proiectului.
Lista de investi ii candidat la MPGT cuprinde un num r mare de proiecte (479 proiecte), pentru diferite
sectoare de transport (rutier, feroviar, aerian, naval i intermodal):
Un num r de 62 proiecte reprezentând aproximativ 12,9% din totalul proiectelor incluse în
scenariul de “Do something” nu includ lucr ri de construc ii: 32 proiecte – sectorul feroviar; 7
proiecte – sectorul naval, 13 proiecte - sectorul aerian i 10 proiecte pentru sectorul intermodal;
Un num r de 417 proiecte reprezentând 87,1% din totalul proiectelor incluse în scenariul de “Do
something” includ lucr ri de construc ii: 204 proiecte – sectorul rutier, 80 proiecte – sectorul
feroviar; 61 proiecte – sectorul naval, 70 proiecte - sectorul aerian i 2 pentru sectorul intermodal;
Raportul de Mediu, pentru scenariul de dezvoltare ”Do something”, ia n considerare în evaluarea de
mediu o variant extins de proiecte (a a numitul ”worst-case scenario”), care cuprinde pe lâng
proiectele prezentate în versiunea de MPGT din 31.08.2014 (v. Anexa 3A) i proiecte care necesit o
nou reevaluare/testare cu ajutorul Modelul Na ional de Transport. Lista investi iilor propuse pentru
aceast variant , care ine cont i de observa iile/comentariile publicului din perioada de dezbatere
publica a MPGT (1-15.10.2014), este prezentat în Anexa 3C.
Versiunea maximal a scenariului de dezvoltare ”Do something” include un num r de 120 de proiecte 99:
Un num r de 64 proiecte pentru sectorul rutier reprezentând aproximativ 53% din totalul proiectelor
selectate – din care 40 de proiecte includ realizarea unor coridoare noi de drumuri (construc ia de
autostr zi, drumuri expres, variante de ocolire) i 24 de proiecte includ reabilit ri de drumuri.
Un num r de 16 proiecte se adreseaz modului de transport feroviar reprezentând aproximativ
13% din totalul proiectelor selectate – proiecte pentru îmbun
irea timpilor de parcurs,
reabilitarea liniei de cale ferata, electrificare linie de cale ferat .
Un num r de 12 proiecte pentru sectorul intermodal reprezentând aproximativ 10% din totalul
proiectelor selectate – ce includ lucr ri de construc ie terminale noi i lucr ri de construc ie pentru
dezvoltarea terminalelor existente.
Un num r de 14 proiecte pentru sectorul naval reprezentând aproximativ 12% din totalul
proiectelor selectate – 1 proiect ce include lucr ri pentru îmbun
irea naviga iei pe Dun re
proiect,11 proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, 1 proiect pentru realizarea unui nou
canal de naviga ie Bucure ti-Dun re, 1 proiect pentru lucr ri de ap ri maluri pentru Canalul
Sulina;
Un num r de 14 proiecte pentru sectorul aerian reprezentând aproximativ 12% din totalul
proiectelor selectate – care includ lucr ri construc ie terminale, extinderi platforme de rulare;

99

Lista de proiecte disponibile la data de 22.10.2014
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Dintre aceste proiecte au fost selectate pentru a fi incluse n scenariu de dezvoltare „Core TEN-T” (CTT)
un num r de 67 de proiecte din care 66 de proiecte includ lucr ri de construc ie i 1 proiect se refer la
suri pentru asigurarea siguran ei transportului.
Dintre proiectele care se includ lucr ri de construc ii:
Un num r de 10 proiecte pentru sectorul rutier reprezentând aproximativ 15 % din totalul
proiectelor selectate - care includ lucr ri pentru construc ie autostr zi
Un num r de 16 proiecte se adreseaz modului de transport feroviar reprezentând aproximativ
24% din totalul proiectelor selectate – proiecte pentru îmbun
irea timpilor de parcurs,
reabilitarea liniei de cale ferata, electrificare linie de cale ferat .
Un num r de 12 proiecte pentru sectorul intermodal reprezentând aproximativ 18% din totalul
proiectelor selectate – ce includ lucr ri de construc ie terminale noi i lucr ri de construc ie pentru
dezvoltarea terminalelor existente.
Un num r de 14 proiecte pentru sectorul naval reprezentând aproximativ 21% din totalul
proiectelor selectate – 1 proiect ce include lucr ri pentru îmbun
irea naviga iei pe Dun re
proiect,11 proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, 1 proiect pentru realizarea unui nou
canal de naviga ie Bucure ti-Dun re, 1 proiect pentru lucr ri de ap ri maluri pentru Canalul
Sulina;
Un num r de 14 proiecte pentru sectorul aerian reprezentând aproximativ 21% din totalul
proiectelor selectate – care includ lucr ri construc ie terminale, extinderi platforme de rulare;
Din punct de vedere al localiz rii majoritatea lucr rilor noi de infrastructur de transport incluse n
scenariile de dezvoltare ( ES/EES i CTT) sunt propuse în regiunile de dezvoltare din sudul, sud-vestul i
nord-estul rii.
În capitolul 9 “Poten ialele efecte semnificative asupra mediului” al acestui Raport de Mediu sunt
prezentate rezultatele evalu rii efectelor produse de scenariile MPGT asupra mediului, plecând de la
tipul lucr rilor propuse de fiecare proiect, modific rile ce ar putea s apar în cererea de transport,
condi iile de transport ca urmare a dezvolt rii i moderniz rii infrastructurii de transport.
Cea mai mare parte din aceste proiecte se încadreaz în categoria proiectelor care se supun evalu rii
impactului asupra mediului, conform H.G. nr. 445/2009. În aceast etap se vor identifica i se vor
analiza detaliat caracteristicile de mediu ce pot fi afectate semnificativ, se vor prezenta în detaliu
modific rile fizice i calitative ap rute ca urmare a implement rii fiec rui proiect în parte.
Tabelul 5.4 Caracteristici de mediu posibil a fi afectate de proiectele selectate pentru a fi incluse in
scenariile de dezvoltare (ES/EES si CTT) - considera ii generale pe categorii de investi ii
Categorii de investi ii
propuse/ Num rul
Caracteristici de mediu posibil a fi afectate
proiectelor propuse
Sectorul rutier
Aliniamente noi
Principalele tipuri lucr ri care se realizeaz pentru astfel de proiecte includ:
•
Lucr ri pentru amenajarea organiz rii antier;
Scenariul de dezvoltare
•
Lucr ri pentru investiga ii geotehnice;
(ES/EES) propune:
•
Lucr ri consolidare versan i, terasamente;
•
Lucr ri decopertare, s
turi, umpluturi;
40 proiecte (autostr zi
•
Lucr ri pentru colectarea si evacuarea apelor;
– 8; drumuri expres –
•
Lucr ri specifice de drumuri pentru realizarea structurilor proiectate;
17 proiecte; variante de
ocolire – 15 proiecte)
•
Lucr ri pentru relocare drumuri intersectate, re ele de utilit i intersectate
•
Lucr ri pentru siguran a circula iei, semnalizare, iluminat;
•
Lucr ri pentru dot ri: spa ii servicii, parc ri, centre de între inere
•
Lucr ri hidrotehnice;
Scenariul „Core TEN-T”
•
Lucr ri pentru protec ia mediului;
(CTT) propune 10
Acest tip de proiecte vor determina schimb ri temporare ale folosin elor terenurilor
proiecte de autostrad
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(asociate organiz rilor de antier, depozit rii materialelor de construc ii, gropilor de
împrumut, drumuri de acces temporare, etc.) i schimb ri definitive ale folosin elor
terenurilor prin ocuparea definitiv a unor suprafe e de teren (asociate frontului de lucru
i ca urmare a construc iei drumurilor i facilit ile aferente).
Se propun a se realiza prin scenariul Core TEN-T:
• aproximativ 539 km de autostrad cu o platform de aproximativ 26 m;
• aproximativ 2208 km de drumuri expres, profilul transversal al drumului expres de
mare viteza intr-o sec iune curenta in aliniament are 22 m;
• aproximativ 135 km de variante de ocolire.
Se propun a se realiza prin scenariul ”Do something” (ES/EES):
• aproximativ 887 km de autostrad cu o platform de aproximativ 26 m;
• aproximativ 2241 km de drumuri expres, profilul transversal al drumului expres de
mare viteza intr-o sec iune curenta in aliniament are 22 m;
• aproximativ 182 km de variante de ocolire (o parte din variantele de ocolire sunt
incluse in drumurile expres)
Aceste proiecte se vor realiza n perioade diferite de timp. Strategia de dezvoltare a
infrastructurii de transport vizeaz o perioad de 5-15 ani (2014, 2020, 2030). În
momentul de fa nu a fost stabilit cu exactitate calendarul de implementare a acestor
proiecte .
Realizarea unor elemente constructive noi vor determina modific ri ale caracteristicilor
fizice i estetice a peisajului natural la nivel local.
Efectele lucr rilor de execu ie asupra mediului se vor resim i local (în zona frontului de
lucru) i vor avea caracter temporar. Cuantificarea efectelor va depinde de tipul i
volumul de lucr ri realizate, de condi iile din teren i metoda de construc ie adoptat .
Poluarea solului i modificarea calit ii solului respectiv poluarea apelor de suprafa
i
apei subterane cu modificarea calit ilor fizice, chimice i biologice ar putea fi
determinat n cazul acestor tipuri de proiecte de: devers ri accidentale/ necontrolate de
substan e poluante direct pe sol sau în ape, depuneri pe sol ale pulberilor poten ial
contaminate cu al i poluan i atmosferici rezultate din s
turi, transportul de materiale i
personal, sta iile de asfalt, sta ii de betoane, activit ile de înc rcarea i desc rcarea a
materiilor
prime, depozitarea necorespunz toare a de eurilor, evacuarea
necorespunz toare a apelor uzate, tas ri ale solului, cre terea turbidit ii resurselor de
ap de suprafa
numai prin simpla percolare a apelor meteorice a suprafe elor
decopertate i antrenarea de particule fine în cursuri de ap , lacuri etc.
Realizarea lucr rilor pentru poduri/ pode e poate determina o perturbarea temporar
elemente hidromorfologice i/ sau caracteristici de curgere a apelor.

a

Calitatea aerului poate fi afectat de emisiilor de poluan i atmosferici (de tipul oxizilor de
azot, oxizilor de sulf, oxizilor de carbon, compu i organici volatili, metale grele) proveni i
de la mijloacele de transport i de la utilajele folosite pentru construc ie. La acestea se
adaug pulberile rezultate din s
turi, de la sta ii de betoane i asfalt, activit ile de
înc rcare-desc rcare materiale de construc ie.
Lucr rile de construc ie i traficul mijloacelor de transport vor determina o cre tere a
nivelul de zgomot i vibra iilor. Acestea se pot manifesta local, în zona fronturilor de lucru
i n vecin tatea acestora.
Se recomand ca la alegerea traseelor pentru noile drumuri s se identifice i s se evite
pe cât posibile zonele sensibile: zonele dens locuite, ariile naturale protejate, coridoarele
ecologice, siturile arheologice, zonele umede, zonele cu alunec ri de teren, zonele cu
risc de inundabilitate.
Proiectele pentru construc ia autostr zilor i drumurilor expres se întind pe distan e mari
i pot avea o zon de influen semnificativ , mult mai mare decât în cazul altor proiecte
de infrastructur . O parte dintre proiectele propuse pentru sectorul rutier traverseaz sau
se învecineaz cu ariile naturale protejate de interes na ional sau local, cu siturile
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incluse în re eaua Natura 2000 (vezi Figura 5.3 i 5.4 , Anexa 5 B-C). Evaluarea
adecvat realizat pentru MPGT a avut drept scop acela de a identifica zonele naturale
protejate sensibile susceptibile a fi afectate de implementarea proiectelor de transport
propuse prin MPGT, concluziile acestui studiu sunt prezentate n capitolul 8.5 al acestui
Raport de Mediu.
În timpul realiz rii lucr rilor de construc ie la drumuri poate ap rea riscul descoperirii unor
obiective de patrimoniul arheologic necunoscute la momentul nceperii lucr rilor.
Proiectele de construc ie de drumuri noi vor avea efecte directe asupra consumului de
resurse naturale: asupra resurselor de ap , agregate i minerale, lemn, energie (inclusiv
electricitate i carburan i), altele. Resursele naturale necesare implement rii fiec rui
proiect în parte vor fi detaliate în cadrul procedurilor EIM/EA, întrucât difer de la proiect
la proiect i de la un mod de transport la altul.
În perioada de operare se estimeaz o reducere a polu rii atmosferice i fonice în
zonele locuite în care traficul va fi preluat de aceste variante noi de traseu. Realizarea
unor rute noi de transport i mult mai rapide poate avea efecte pozitive asupra
dezvolt rii economice a regiunilor respective, asupra posibilit ii de investi ii i dezvoltare
social în zonele mai pu in poluate ale localit ilor.
Cu toate c aceste aliniamente î i propun s ocoleasc localit ile, pot exista anumite
regiuni în care traseul acestor rute de transport se vor apropia de zonele locuite unde va
fi necesar aplicarea unor m suri pentru reducerea nivelului de zgomot produs de traficul
rutier.
Reabilit ri/moderniz ri
de drumuri

Pentru proiectele de reabilitare se p streaz aliniamentul drumurilor existente. Proiectele
de modernizare se realizeaz pe aliniamentele existente dar pot include i lucr ri de
extinderea a benzilor de rulare a autovehiculelor.

Scenariul de dezvoltare
”Do something”
(ES/EES) propune: 14
de proiecte

Pentru astfel de proiecte, pot ap rea schimb ri temporare a folosin elor terenurilor
(asociate frontului de lucru, organiz rilor de antier, depozit rii materialelor de construc ii,
gropilor de împrumut, drumuri de acces temporare, etc.) i pot ap rea schimb ri
definitive a folosin elor terenurilor ca urmare a realiz rii unor noi benzi de circula ie, l irii
benzilor existente (extinderea acestora ar putea conduce în anumite situa ii, în func ie de
condi iile specifice din teren la necesitatea realiz rii unor lucr ri de demolare sau lucr ri
de defri are).

Scenariul de dezvoltare
”Core TEN-T”: 0
proiecte

În perioada de execu ie efectele asupra mediului au caracter temporar, local
discontinuu.

i

Poluarea solului i modificarea calit ii solului respectiv poluarea apelor de suprafa a i
contaminarea apei subterane cu modificarea calit ilor fizice, chimice i biologice poate fi
determinat de devers ri accidentale/necontrolate de substan e poluante direct pe sol
sau în ape, depunerii pe sol a pulberilor poten ial contaminate cu al i poluan i
atmosferici, depozitarea necorespunz toare a de eurilor, evacuarea necorespunz toare
a apelor uzate.
Realizarea lucr rilor pentru poduri/ pode e poate determina o perturbarea temporar a
elemente morfologice i/sau caracteristici de curgere a apelor. Acest lucru depinde de
zona în care se realizeaz lucr rile i de metoda utilizat .
Calitatea aerului poate fi afectat de emisiilor de poluan i atmosferici ( de tipul
particulelor materiale, oxizilor de azot, oxizilor de sulf, oxizilor de carbon, compu i
organici volatili, metale grele, diferi i al i poluan i atmosferici periculo i, inclusiv benzene)
proveni i de la mijloacele de transport i de la utilaje utilizate pentru construc ie. La
acestea se adaug pulberile rezultate din s
turi, de la sta ii de betoane i asfalt,
activit ile de înc rcare desc rcare materiale de construc ie.
Lucr rile de construc ie, traficul mijloacelor de transport vor determina o cre tere a
nivelul de zgomot i vibra iilor. Acestea se manifest local, în fronturilor de lucru si in
vecin tatea.
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În zonele de lucru aflate în vecin tatea ariilor naturale protejate sau zonelor împ durite
fauna specific poate fi perturbat de activit ile desf urate generatoare de zgomot,
vibra ii, emisii de poluan i. Fiind lucr ri care se execut pe aliniamente existente, riscul
producerii fragmentarii de habitate sunt foarte reduse.
Flora poate fi afectat în mod direct daca lucr rile de reabilitare sunt înso ite de defri ri
i indirect prin emisiile în atmosfer generate de mijloacele de transport i utilajele
folosite pentru constructive, scurgeri accidentale de poluan i în ap i sol, devers ri din
fluxurile de evacuare. Acest lucru ar putea fi posibil exclusiv pentru zonele unde sunt
necesare l rgirea drumurilor.
Exist posibilitatea ca în zona proiectului s exist arii naturale protejate desemnate sau
propuse ulterior realiz rii drumurilor rutiere. Lucr rile de modernizare nu induc efectele
unui nou drum, astfel de lucr ri vor conduce la o intensificare temporara si de scurta
durata a factorilor de stres asupra vegeta iei si faunei din zona si se manifesta local, in
zona frontului de lucru. Efectele de separare a habitatelor naturale sunt pre-existente iar
diferen ele induse prin astfel de lucr ri nu au efecte semnificative.
Prin zgomotul, vibra iile i polu rii atmosferice asociate lucr rile de construc ie pot
determina perturba i crea disconfort pentru popula ia ce locuie te în vecin tatea zonelor
de lucru, daca ar fi sa luam în calcul ca drumurile rutiere existente str bat pe distan e
mari localit ile.
Acest tip de proiecte vor determina modific ri nesemnificative asupra caracteristicilor
fizice si estetice ale peisajului. Lucr rile se vor realiza pe drumurile existente.
Proiectele de modernizare vor avea efecte directe asupra consumului de resurse
naturale asupra resurselor de ap , agregate i minerale, combustibil, altele
În perioada de operare se estimeaz c lucr rile de modernizare vor avea efecte pozitive
asupra mediului i asupra s
ii popula iei. Îmbun
irea condi iilor tehnice a
drumurilor
i de circula ie va determina reducerea sta ion rilor în trafic, eliminarea
ambuteiajelor, se va reduce durata c toriei, va cre te viteza medie de transport, se va
reduce consumul de combustibil. Astfel se estimeaz c se va îmbun
i calit ii aerului
i reducerii polu rii atmosferice i fonice în zonele locuite în care traficul a fost diminuat
sau au fost îmbun
ite condi iile de circula ie.
Sectorul feroviar
Reabilitarea
infrastructurii de cale
ferat

Scenariul de
dezvoltare ”Do
something”(ES/EES) i
Scenariul „Core TENT” (CTT)i includ 16
proiecte

Principalele tipuri lucr ri care se pot realiza pentru astfel de proiecte includ:
•Lucr ri pentru amenajarea organizarea antier;
•Lucr ri consolidare terasamente;
•Lucr ri pentru investiga ii geotehnice;
•Lucr ri reabilitare poduri i pode e;
•Demol ri;
•Lucr ri pentru electrificare:
•Lucr ri modernizare sta ii cale ferat ;
•Lucr ri pentru colectarea si evacuarea apelor;
•Lucr ri pentru siguran a circula iei, semnalizare, iluminat;
•Lucr ri pentru protec ia mediului.
Acest tip de proiecte, nu vor produce modific ri semnificative ale caracteristicilor
mediului. Lucr rile se vor realiza pe amplasamentele existente. Se propun a se reabilita
aproximativ 4536 km de cale ferata. Lucr rile de reabilitare se vor realiza etapizat, n
perioade diferite de timp.
Vor determina schimb ri temporare ale folosin elor terenurilor (asociate frontului de lucru,
organiz rilor de antier, depozit rii materialelor de construc ii, drumuri de acces
temporare, etc.).
În perioada de execu ie efectele asupra mediului se vor resim i local i vor avea caracter
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temporar. Calitatea aerului poate fi afectat de emisiilor de poluan i atmosferici (oxizilor
de azot, oxizilor de sulf, oxizilor de carbon, compu i organici volatili, metale grele, diferi i
al i poluan i atmosferici periculo i) proveni i de la mijloacele de transport i de la utilaje
utilizate pentru construc ie. La acestea se adaug pulberile rezultate din s
turi,
demol ri, activit ile de înc rcare desc rcare materiale de construc ie.
Lucr rile de construc ie, traficul mijloacelor de transport vor determina o cre tere a
nivelul de zgomot i vibra iilor. Acestea se manifest local, în fronturilor de lucru i in
vecin tatea acestora i vor avea efecte directe asupra consumului de resurse naturale i
materiale: asupra resurselor de ap , agregate i minerale, lemn, energie inclusiv
electricitate i carburan i, altele. Resursele naturale necesare implement rii fiec rui
proiect în parte vor fi detaliate în cadrul procedurilor EIM/EA, întrucât difer de la proiect
la proiect i de la un mod de transport la altul.
Materialul rulant nou (locomotive i vagoane) va oferi o îmbun
ire semnificativ a
calit ii serviciilor din perspectiva confortului c toriilor pasagerilor care vor utiliza aceste
trenuri. În plus, exist probabilitatea apari iei unor îmbun
iri ale fiabilit ii, ceea ce va
duce la reducerea întârzierilor. Mai mult, se poate vorbi i despre reducerea timpilor de
parcurs de la sta ie la sta ie din prisma îmbun
irii opera iunilor de accelerare/ frânare,
iar în cazul tronsoanelor de linii deja reabilitate va fi posibil ca aceste trenuri s mearg
cu o vitez chiar mai mare (de 100 - 160 de km/h).
O parte dintre proiectele de cale ferat care se reabiliteaz traverseaz ariile naturale
protejate incluse în re eaua Natura 2000 (vezi Figura 5.3 i 5.4, Anexa 5 B-C ). Trebuie
men ionat c proiectele propuse pentru sectorul feroviar se vor realiza pe actualele
aliniamente, efectele asupra modific rilor caracteristicilor fizice ale ariilor protejate vor fi
nesemnificative. Evaluarea adecvat realizat pentru MPGT a avut drept scop
identificarea zonelor naturale protejate sensibile susceptibile a fi afectate de
implementarea proiectelor de transport propuse prin MPGT, concluziile acestui studiu
fiind prezentate n capitolul 8.5 al acestui Raport de Mediu.
De asemenea, înlocuirea materialului rulant i reabilitarea liniilor de cale ferata vor spori
gradul de siguran al transportului i vor reduce nivelul de zgomot produs în mi care.
Sectorul aerian
Moderniz ri/
extinderi/ construc ii
terminale noi/
Reabilitare i
modernizare c i de
rulare, piste de
sta ionare
Scenariul de
Dezvoltare ”Do
something”(ES/EES)
Scenariul „Core TENT” (CTT includ 14
proiecte

Nu vor produce modific ri semnificative ale caracteristicilor de mediului.
Acest tip de proiecte vor determina schimb ri temporare ale folosin elor terenurilor
(asociate frontului de lucru, organiz rilor de antier, depozit rii materialelor de construc ii,
etc.) i schimb ri permanente ale folosin elor terenurilor prin construirea unor obiective
noi. Lucr rile se vor realiza pe amplasamentele existente, zona aeroporturilor Craiova,
Sibiu, Suceava, Bucure ti (Otopeni), Ia i, Oradea, Timi oara, Tulcea, Bac u, Baia Mare,
Constan a, Cluj, Târgu Mure .
În perioada de execu ie efectele asupra mediului se vor resim i local i vor avea caracter
temporar. Efectele produse sunt cele specifice lucr rilor de construc ie (emisii în
atmosfer , zgomot i vibra ii de la echipamentele i mijloacele de transport folosite pentru
construc ie, generarea de de euri, ape uzate menajare i tehnologice).
Niciun proiect aerian propus nu va intersecta situri Natura 2000.
Aceste proiecte vor avea efecte directe asupra consumului de resurse naturale.
Resursele naturale necesare implement rii fiec rui proiect în parte vor fi detaliate în
cadrul procedurilor EIM/EA, întrucât difer de la proiect la proiect i de la un mod de
transport la altul.

Porturi i c i navigabile
Îmbun
irea
naviga iei pe
enalele navigabile
(lucr ri de dragare;
protec ie i
consolid ri maluri;

Acest tip de proiecte vor determina schimb ri temporare ale folosin elor terenurilor
(asociate frontului de lucru, organiz rilor de antier, depozit rii materialelor de construc ii,
etc.). Lucr rile necesare pentru îmbun
irea naviga iei se vor efectua în cea mai mare
parte de pe ap (pe Dun re) pe o lungime de aproximativ 595 km, pe uscat vor exista
doar puncte de lucru temporare, pentru amenajarea malurilor.
Astfel de lucr ri vor produce modific ri asupra caracteristicilor fizice ale peisajului natural.
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modernizare ecluze,
echipamente i
instala ii;
amenajarea trecerii
navelor; reabilitare
sistemului de
colectare ap )

Scenariul de
Dezvoltare ”Do
something” (ES/EES)
i Scenariul „Core
TEN-T” (CTT) includ :
1 proiect pentru
ap ri de maluri
Canalul Sulina, 1
proiect pentru
îmbun
irea
condi iilor de naviga ie
pe sectorul comun
româno-bulgar.
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Malurile naturale acoperite cu vegeta ie vor fi înlocuite local de lucr ri de protec ie i
consolidare a malurilor.
De asemenea, vor exista modific ri în scurgerea cantitativ a apei în sec iune prin
adâncirea enalelor (modificarea morfologiei albiei), execu ia diverselor lucr ri de
prevenire a colmat rii, schimbarea curen ilor de curgere etc.
Dun rea traverseaz de la intrarea în ar pân la v rsarea în Marea Neagr regiuni cu
diversitate biologic variat , zone în care au fost desemnate arii naturale protejate (vezi
Figura 5.3 si 5.4, Anexa 5 B-C). Acest tip de lucr ri pot avea efecte asupra biodiversit ii
locale. Fauna poate fi afectat de zgomotul echipamentelor i utilajelor utilizate pentru
execu ie, de deteriorarea local a arealelor în care se desf oar lucr rile. Efectele vor fi
locale i temporare. Evaluarea adecvat realizat pentru MPGT a avut drept scop de a
identifica zonele naturale protejate sensibile susceptibile a fi afectate de implementarea
proiectelor de transport propuse prin MPGT, concluziile acestui studiu sunt prezentate n
subcapitolul 8.5 al acestui Raport de Mediu.
Calitatea apei de suprafa va fi afectat local i temporar (modificarea turbidit ii,
eroziunea aluvionar ) i se va încadra în domeniul maxim admis de variabilitate a
parametrilor. Calitatea apelor subterane nu va fi afectat , pot ap rea schimb ri ale
regimului nivelului sau curgerii al acestora datorit modific rii regimului apei Dun rii.
În perioada de execu ie, lucr rile propuse pot crea disconfort popula iei din anumite zone
aflate în vecin tatea frontului de lucru, prin cre terea traficului rutier în perioada de
execu ie, cre terea nivelului de zgomot i a concentra iilor emisiilor în atmosfer asociate
transportului.
Proiectele vor avea efecte directe asupra consumului de resurse naturale. Resursele
naturale necesare implement rii fiec rui proiect în parte vor fi detaliate în cadrul
procedurilor EIM/EA, întrucât difer de la proiect la proiect i de la un mod de transport la
altul

Infrastructura
portuar pe Dun rea
fluvial i maritim
(dezvoltarea
infrastructurii
portuare existente)

Scenariul de
Dezvoltare ”Do
something” (ES/EES)
i Scenariul „Core
TEN-T” (CTT includ
11 proiecte

Nu vor produce modific ri semnificative ale caracteristicilor de mediu. Lucr rile se vor
realiza pe amplasamentele existente. Sunt propuse lucr ri pentru dezvoltarea
urm toarelor porturi: Gala i, Giurgiu, Drobeta-Turnu Severin, Cernavod , Olteni a, Or ova,
Corabia, Constan a, Moldova Veche.
Dezvoltarea infrastructurii portuare poate avea influen direct asupra ariilor naturale
protejate (vezi Figura 5.3, 5.4 i Anexa 5 B-C), precum i a zonelor locuite din imediata
vecin tate a porturilor prin emisii în aer, zgomot i vibra ii produse de echipamente, utilaje
i mijloacele de transport în timpul etapei de construc ie.
De asemenea, vor exista modific ri în scurgerea cantitativ a apei în sec iune prin
adâncirea enalelor (modificarea morfologiei albiei), execu ia diverselor lucr ri de
prevenire a colmat rii, schimbarea curen ilor de curgere etc.

Proiectele vor avea efecte directe asupra consumului de resurse naturale. Resursele
naturale necesare implement rii fiec rui proiect în parte vor fi detaliate în cadrul
procedurilor EIM/EA, întrucât difer de la proiect la proiect i de la un mod de transport la
altul.
Dezvoltarea infrastructurii portuare poate conduce la intensificarea traficului naval. Acest
lucru implic o cre tere a nivelului de emisii în atmosfer , o cre tere a nivelul de zgomot
în zona porturilor.
Amenajare c i
navigabile noi

Scenariul de
Dezvoltare (ES/EES)
i Scenariul „Core
TEN-T” (CTT) includ 1

Sunt vizate râul Arge i râul Dâmbovi a (jude ele Arge , C ra i i Giurgiu). Noul canal
navigabil va avea o lungime de aproximativ 104 km, iar perioada propus pentru
implementare este dup anul 2030.
Proiectul se va implementa în zona ariile naturale protejate incluse în re eaua Natura
2000: ROSPA0038 Dun re Olteni a, ROSCI0043 Comana, ROSPA0022 Comana.
Lucr rile vor produce modific ri asupra caracteristicilor fizice ale peisajului natural.
Astfel de lucr ri includ ac iuni de construc ie i func ionare care pot s duc la modific ri
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fizice în ariile naturale protejate de interes comunitar (topografie, utilizarea terenului,
modific ri ale cursurilor de râuri etc.) men ionate anterior.
Lucr rile de amenajare a c ilor navigabile va avea influen direct asupra ariilor naturale
protejate, precum i a zonelor locuite din imediata vecin tate prin emisii în aer, zgomot i
vibra ii produse de echipamente, utilaje i mijloacele de transport în timpul etapei de
construc ie.
Amenajarea malurilor poate include i lucr ri de defri are a vegeta iei care ar putea afecta
diversitatea biologic din ariile naturale protejate.
Prin execu ia acestor lucr ri vor fi ap rate de inunda ii localit ile, gospod rii individuale i
obiective socio-economice aflate în zona de influen a cursurilor de ap propuse pentru
amenajare.

Transportul intermodal
Construc ia i
dezvoltarea
terminalelor
intermodale
Scenariul de
Dezvoltare ”Do
something” (ES/EES)
i Scenariul „Core
TEN-T” (CTT)
include12 proiecte

Pentru realizarea acestor categorii de proiecte vor fi necesare urm toarele tipuri de
lucr ri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucr
Lucr
Lucr
Lucr
Lucr
Lucr
Lucr
Lucr

ri pentru amenajarea organizarea antier;
ri de terasamente;
ri construc ie cale ferat ;
ri construc ie drumuri i pavaje:
ri construc ie/demolare cl diri;
ri pentru colectarea si evacuarea apelor;
ri pentru siguran a circula iei, semnalizare, iluminat;
ri pentru asigurarea utilit ilor;

Acest tip de proiecte vor determina schimb ri temporare ale folosin elor terenurilor
(asociate frontului de lucru, organiz rilor de antier, depozit rii materialelor de construc ii,
etc.) i schimb rilor permanente ale folosin elor terenurilor prin construirea unor obiective
noi. Se vor amenaja aproximativ 9.230 m de cale ferate i aproximativ 286.875 mp
drumuri i pavaje.
Investi iile se vor realiza n localit ile: Timi oara, Gala i, Suceava, Oradea, Cluj Napoca,
Bucure ti, Ia i, Craiova, Bac u, Drobeta Turnu Severin, Turda.
Lucr rile de construc ie vor avea influen direct asupra zonelor locuite din imediata
vecin tate prin emisii în aer, zgomot i vibra ii produse de echipamente, utilaje i
mijloacele de transport în timpul etapei de construc ie i asupra consumului de resurse
naturale.
Aceste proiecte nu se intersecteaz cu limitele ariilor naturale protejate.

În Figura 5.3, 5.4 se prezint localizarea proiectelor propuse pentru MPGT i scenariile de dezvoltare
(ES/EES i CTT) comparativ cu limitele ariilor naturale protejate. A a cum s-a prezentat i în tabelul
anterior proiectele de infrastructur de transport, n func ie de tipul de lucr ri propuse, pot genera o serie
de efecte negative asupra factorilor de mediu, atât în perioada de execu ie, cât i în perioada de
exploatare. Prin stabilirea i implementarea unui sistem de m suri de prevenire, reducere i control al
acestor efecte se reduce considerabil magnitudinea de manifestare (v. Capitolul 10).
În figurile 5.5, 5.6 se prezint localizarea proiectelor propuse pentru MPGT, pentru scenariile de
dezvoltare (ES/EES i CTT) comparativ cu categoria de folosin a terenurilor. În tabelele urm toare sunt
prezentate suprafe ele de teren ce vor fi ocupate permanent i temporar de c tre proiectele incluse în
cele patru scenarii, în func ie de codul i categoria de utilizare a terenului respectiv, conform Corine Land
Cover 2006.
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Tabelul 5.5 Suprafe ele de teren ocupate permanent sau temporar, în func ie de codul
utilizare a terenului, în scenariul Do Minimum

i categoria de

Suprafa a de teren
ocupat permanent
(ha)

Suprafa a de teren
ocupat temporar (ha)

112 - Localit i – Spa ii construite discontinue

654.26

775.10

121 - Zone industriale sau comerciale

275.29

238.80

122 - Drumuri, c i ferate i spa ii aferente acestora

Codul i categoria de utilizare a terenului

197.13

139.30

123 - Porturi

1.10

1.68

131 - Exploat ri minerale

3.46

5.84

132 - Rampe de de euri

13.35

16.47

141 – Spa ii verzi

1.82

2.78

142 - Facilit i de agrement i sport

4.48

5.90

211 - Zone arabile neirigate

2359.74

2069.44

221 - Vii

87.60

96.46

222 - Livezi

35.27

31.35

231 – P

348.14

327.75

uni

242 - Tipare complexe de cultivare
243 - Zone ocupate în mare parte de agricultur cu
suprafe e semnificative de vegeta ie natural
311 - P duri de foioase

137.38

146.83

226.87

197.28

242.82

318.46

312 - P duri de conifere

12.60

21.40

313 - P duri mixte

36.03

45.02

0.90

5.03

45.62

39.25

321 - P

uni naturale

324 - Zone de tranzi ie între p dure i arbu ti
331 - Plaje

1.81

2.03

411 – Mla tini

80.67

93.34

511 - Râuri

189.96

3607.58

512 - Lacuri

22.58

18.04

0.62

0.69

4979.51

8205.82

523 - Mare, Ocean
Total

Sursa: Studiul de Evaluare Adecvat pentru MPGT, realizat de EPC Consultan
septembrie 2014

Mediu, versiunea

Tabelul 5.6 Suprafe ele de teren ocupate permanent sau temporar, în func ie de codul i categoria de
utilizare a terenului, în scenariile ES i EES
Suprafa a de teren
Suprafa a de teren
Codul i categoria de utilizare a terenului
ocupat permanent
ocupat temporar
(ha)
(ha)
112 - Localit i – Spa ii construite discontinue
1219.10
1834.75
121 - Zone industriale sau comerciale

289.39

696.12

122 - Drumuri, c i ferate i spa ii aferente acestora

21.06

221.27

123 - Porturi

14.89

12.78

124 - Aeroporturi

6.65

4.36

131 - Exploat ri minerale

10.86

13.34

132 - Rampe de de euri

10.27

6.26

133 - Zone în construc ie

6.85

4.22
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Suprafa a de teren
ocupat permanent
(ha)
2.07

Suprafa a de teren
ocupat temporar
(ha)
13.27

9.27

19.30

6342.21

7900.18

213 - Orez rii

22.81

6.56

221 - Vii

261.03

243.63

222 - Livezi

380.15

325.51

1380.30

1416.89

502.37

598.38

641.99

774.77

211 - Zone arabile neirigate

231 – P

uni

242 - Tipare complexe de cultivare
243 - Zone ocupate în mare parte de agricultur cu
suprafe e semnificative de vegeta ie natural
311 - P duri de foioase

1815.39

1504.43

312 - P duri de conifere

183.95

133.16

313 - P duri mixte

395.15

290.11

321 - P

uni naturale

324 - Zone de tranzi ie între p dure i arbu ti
331 - Plaje

49.33

29.86

165.45

172.24

6.71

5.45

411 – Mla tini

112.34

146.65

511 - Râuri

180.39

4956.14

512 - Lacuri
Total

183.87

126.55

14213.84

21456.17

Sursa: Studiul de Evaluare Adecvat pentru MPGT, realizat de EPC Consultan
septembrie 2014

Mediu, versiunea

Tabelul 5.7 Suprafe ele de teren ocupate permanent sau temporar, în func ie de codul
utilizare a terenului, în scenariul CTT

i categoria de

Suprafa a de teren
ocupat permanent (ha)

Suprafa a de teren
ocupat temporar (ha)

112 – Localit i – Spa ii construite discontinue

817.37

1592.77

121 - Zone industriale sau comerciale

219.59

651.25

122 - Drumuri, c i ferate i spa ii aferente acestora

12.24

216.33

123 - Porturi

14.64

12.63

131 - Exploat ri minerale

0.00

6.81

132 - Rampe de de euri

7.38

4.48

133 - Zone în construc ie

9.92

6.03

141 – Spa ii verzi

1.55

12.76

Codul i categoria de utilizare a terenului

142 - Facilita i de agrement si sport

0.00

13.77

4314.01

6653.80

213 - Orezarii

22.81

6.56

221 - Vii

202.45

210.22

222 - Livezi

259.65

249.35

231 - P

754.81

1031.27

237.13

435.72

382.56

618.70

211 - Zone arabile neirigate

uni

242 - Tipare complexe de cultivare
243 - Zone ocupate in mare parte de agricultura cu
suprafe e semnificative de vegeta ie natural
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Suprafa a de teren
ocupat permanent (ha)

Suprafa a de teren
ocupat temporar (ha)

311 - P duri de foioase

980.08

992.84

312 - P duri de conifere

128.84

100.19

313 - P duri mixte

216.50

183.99

Codul i categoria de utilizare a terenului

321 - P

20.50

12.52

324 - Zone de tranzi ie dintre p dure i arbu ti

uni naturale

118.00

142.97

331 - Plaje

13.30

8.79

411 - Mla tini

56.76

113.12

511 - Râuri

115.11

4915.71

512 - Lacuri
Total

97.31
9002.50

74.16
18266.74

Sursa: Studiul de Evaluare Adecvat pentru MPGT, realizat de EPC Consultan
septembrie 2014

Mediu, versiunea
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Figura 5.3 Limitele zonelor de amplasare a proiectelor majore de infrastructur incluse în scenariul de dezvoltare (ES/EES) comparativ cu limitele ariilor naturale protejate
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Figura 5.4 Limitele zonelor de amplasare a proiectelor majore de infrastructur incluse în scenariul „Core TEN-T” comparativ cu limitele ariilor naturale protejate
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Figura 5.5 Localizarea proiectelor de infrastructur de transport incluse în scenariul de dezvoltare (ES/EES) în func ie de categoriile de folosin

a terenurilor
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Figura 5.6 Localizarea proiectelor de infrastructur de transport incluse în scenariul „Core TEN-T” (CTT) în func ie de categoriile de folosin

a terenurilor
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Num rul de proiecte ce intersecteaz siturile Natura 2000 pentru fiecare sector de transport i pentru
fiecare scenariul de dezvoltare (ES/EES i CCT) sunt prezentate în tabelele urm tor. Cele mai multe
proiecte ce intersecteaz /se apropie de siturile Natura 2000 apar in sectorului rutier. De men ionat este i
faptul c , atât în cazul scenariului Do minimum, cât i în al scenariilor de dezvoltare (ES/EES i CTT),
niciun proiect aerian propus nu va intersecta situri Natura 2000.
Tabelul 5.8. Num rul de proiecte care intersecteaz siturile Natura 2000 pentru scenariile de dezvoltare
ES/EES i CTT
Nr.
Nr. proiecte ce intersecteaz siturile Natura 2000
proiecte
Naval
Feroviar
Rutier
Aerian
Intermodal
Scenariu
total

situri de importan

comunitar (SCI)

ES/EES

6

15

43

0

0

64

CTT

6

15

10

0

0

30

ES/EES

5

14

35

0

0

54

CTT

5

14

9

0

0

28

arii de protec ie special avifaunistic . ( SPA-uri)

Sursa: Studiul de Evaluare Adecvat pentru MPGT, septembrie 2014, AECOM - EPC Consultan
Lista proiectelor care intersecteaz ariile de protec ie avifaunistic
prezentate n Anexa 5B-C.

Mediu

i siturile de interes comunitar sunt

În stabilirea ordinii de prioritate a proiectelor selectate pentru cele doua scenarii (EES i CCT), a a cum a
fost prezentat i în cadrul capitolul 2 al Raportului de Mediu, s-au luat în calcul în analiza cost-beneficiu
urm toarele criterii de mediu100:
Poluarea fonic - costurile referitor la disconfortul creat de zgomot, precum i costurile de s
tate
datorit expunerii la niveluri ridicate de zgomot. Valorile au fost diferen iate în func ie de tipul de
mijloacelor de transport (ma ini, motociclete, autobuz, , utilitare, tren de pasageri, trenul de marf ),
precum i de loca ie (urban, suburban, rural) i perioada zilei (zi, noapte).
Realizarea proiectelor propuse prin MPGT vor conduce la diminuarea disconfortului creat de zgomotul
produs de transportul rutier cu prec dere în mediu urban, prin devierea traficului greu n afara localit ilor.
Poluare atmosferic la nivel local (emisii de poluan i precum: particule în suspensie, NOx ,SO2 i
COVuri) - costurile pentru s
tate uman , pagube materiale, pierderile de recolte i deteriorare
ecosistemului (reprezentând costuri vehicul*km, tren*km, avion*km, nav *km).
În ceea ce prive te impactul asupra calit ii aerului, prin realizarea proiectelor propuse prin scenariului de
dezvoltare ES/EES propus de MPGT se constat o reducerea a acestuia pentru toate modurile de
transport (atât în ceea ce prive te transportul de pasageri cât i pentru transportul de marf ) la nivel local.
Schimb rile climatice – Emisiile de gaze cu efect de ser au fost estimate pe km parcurs de vehicul
folosind factori de emisie (în g/km) pentru fiecare din gazele cu efect de ser . Modelul TREMOVE

100

Ghidul Na ional de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport i Metodologia de Ierarhizare a Proiectelor din
cadrul Master Planului, Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice i
Financiare i a Analizei de Risc, AECOM
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este un model de evaluare a politicilor coordonat de Uniunea European pentru studierea efectelor
diverselor politici de transport i mediu asupra sectorului transporturilor dintre toate rile europene.
Schimbarea intervenit în volumul emisiilor este independent de locul unde apare. Calcularea
costurilor monetare ale modific rilor la nivelul emisiilor a fost realizat în termenii modific rilor
intervenite în num rul de tone echivalente de gaze cu efect de ser , ca rezultat al implement rii
unui proiect. Aceasta se face prin ad ugarea diverselor emisii de gaze cu efect de ser la o emisie
total echivalent de gaz cu efect de ser CO2, folosind Poten ialul de Înc lzire Global (GWP).
(valorile recomandate sunt cele din tabelul 5.9). Ratele pentru emisiile de efect de ser (kg CO2
litru consumat) sunt prezentate în tabelul 5.10.
Tabelul 5.9 Efectul global poten ial de ser
Tone de CO2 echivalent pentru
Gaze cu efect de
o ton de gaze cu efect de ser
ser
emise
CH4

23

N2O

296

Efectul global poten ial de ser (PGE), se exprim în CO2 echivalent, CO2 având prin defini ie PGE egal cu
1, N2 O multiplicându-se cu 296, iar CH4 cu 23.

Sursa: Manualul pentru estimarea costurilor externe în sectorul transporturilor, 2008 ca parte a studiului de
IMPACT (M suri de internalizare i politici aplicate pentru toate costurile externe în transporturi).
Tabelul 5.10 Ratele pentru emisiile cu efect de ser (kg CO2 litru consumat)
An

Benzin

Diesel

2010

2.2317

2.5339

2011

2.2128

2.5387

2012

2.2013

2.5255

2013

2.1898

2.5123

2014

2.1670

2.4981

2015

2.1441

2.4840

2016

2.1213

2.4699

2017

2.0985

2.4558

2018

2.0757

2.4416

2019

2.0528

2.4275

2020+

2.0300

2.4134

Surs : WebTAG, Volumul 3.3.5, (Tabelul 1)
În anexa 4 sunt prezentate n detaliu estim rile emisiilor de gaze cu efect de ser (CO2, NOx, N2O, SO2,
NMCOV, CH4 ) în tone/an ob inute cu ajutorul programului TREMOVE pentru proiectele incluse n
scenariile propuse de MPGT, pentru sectoarele de transport rutier, naval, aerian, feroviar i pe categorii
de transport (marf i pasageri). În tabelul nr. 5.11 se prezint sintetizat rezultatele estim rilor privind
emisiile de gaze cu efect de ser pentru perioada 2014-2030, pentru toate scenariile luate n calcul de
MPGT.
Tabelul 5.11 Evolu ia emisiilor de gaze cu efect de ser pentru perioada 2014- 2020, 2021-2030 pentru
scenariile de dezvoltare ( ES/EES, Core TEN-T) comparativ cu scenariile Do minimum i Do nothing
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Perioada
2014- 2020

Perioada
2021- 2030

km parcur i de
vehicul*

Ref vs. DN
ES/EES vs. Ref
CTT vs. Ref

3.2%
1.5%
0.4%

3.7%
3.6%
-0.7%

Cantitate total
emisii CO2

Ref vs. DN
ES/EES vs. Ref
CTT vs. Ref

1.7%
0.8%
1.1%

1.9%
1.1%
0.9%

Ref vs. DN

0.8%

0.8%

Cantitate total
emisii CH4

-0.6%
-1.6%
ES/EES vs. Ref
-0.4%
-1.4%
CTT vs. Ref
0.4%
0.6%
Ref vs. DN
Cantitate total
ES/EES vs. Ref
3.2%
6.5%
emisii N2O
3.5%
7.6%
CTT vs. Ref
0.4%
0.4%
Ref vs. DN
Cantitate total
-0.8%
-2.9%
ES/EES
vs.
Ref
emisii NOX
CTT vs. Ref
-0.7%
-2.7%
Ref vs. DN
2.0%
2.2%
Cantitate total
0.5%
1.1%
ES/EES
vs.
Ref
emisii SO2
0.9%
0.8%
CTT vs. Ref
1.0%
1.0%
Ref vs. DN
Cantitate total
-0.2%
-0.9%
ES/EES vs. Ref
emisii COVNM
CTT vs. Ref
0.5%
-0.4%
Sursa: Modelul Na ional de Transport, MPGT, AECOM
Legenda
*
vehicul, se refer la mijloacele de transport specifice sectorului rutier, feroviar, naval si aerian
ES/EES – Scenariul de Dezvoltare, Ref – Scenariul „Do minimum”, DN –Scenariul „Do Nothing”

În figurile 5.7 -5.12. sunt prezentate comparativ contribu ia fiec rui scenariu la cantitatea total de emisii
de gaze cu efect de ser , analiz realizat pentru perioada 2014-2030. Estim rile privind cantit ile de
emisii de gaze cu efect de ser generate se refer la perioada de operare a investi iilor propuse.

Emisii CO2 (tone/an) - perioada 2014-2030
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Do nothing

Do minimum

Dezvoltare

Core TEN-T

Figura 5.7 Estim ri emisii CO2 pentru perioada 2014-2030
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Emisii CH4 (tone/an - perioada 2014-2030)
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Figura 5.8 Estim ri emisii CH4 pentru perioada 2014-2030

Emisii N2O (tone/an) - perioada 2014-2030
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Figura 5.9 Estim ri emisii N2O pentru perioada 2014-2030
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Emisii SO2 (tone/an) - perioada 2014-2030
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Figura 5.10 Estim ri emisii SO2 pentru perioada 2014-2030

Emisii COVNM (tone/an) - perioada 2014-2030
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Figura 5.11 Estim ri emisii NMCOV pentru perioada 2014-2030

Emisii NOx (tone/an) - perioada 2014-2030
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Figura 5.12 Estim ri emisii NOx pentru perioada 2014-2030
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În urma analizei estim rilor de emisii de gaze cu efect de ser se pot trage urm toarele concluzii:
o Pentru toate scenariile MPGT se men ine tendin a actual de cre tere a cantit ii totale de
emisii de gaze cu efect de ser , acest lucru fiind datorat cre terii num rului de km parcur i,
cre terii generale a cererii de transport i tendin ei de cre tere a parcului auto.
o Pentru toate scenariile analizate de MPGT sectorul rutier va avea contribu ia cea mai ridicat
la totalul de emisii de gaze cu efect de ser , urmat de sectorul feroviar, aerian i naval.
Investi iile propuse de „scenariul de dezvoltare” (ES/EES) vor contribui la extinderea re elei
de drumuri cu aproximativ 3310 km iar scenariul „Core TEN-T” vor contribui la extinderea
re elei de drumuri cu aproximativ 1589 km, ambele situa ii vor determina o cre tere a
volumului de trafic rutier fa a de situa ia actual , o cre tere a num rului de km parcur i, o
cantitate mai mare de combustibil consumat i implicit o cantitate mai mare de emisii de gaze
cu efect de ser rezultate.
o Prin realizarea „Scenariul de dezvoltare” (ES/EES) i „Core TEN-T” se estimeaz ca se vor
reduce emisiile de NOx, N2O, COVNM comparativ cu scenariul ”Do minimum” i „Do
nothing”. Prin realizarea „Scenariul de Dezvoltare” (ES/EES) i „Core TEN-T” se estimeaz
ca vor cre te emisiile de SO2, CO2, CH4 comparativ cu scenariile ”Do minimum” i „Do
nothing”. O posibil explica ie pentru aceste rezultate ar fi aceea c investi iile propuse de
MPGT vor determina schimb ri n ceea ce prive te orientarea cererii de transport marf de la
rutier la feroviar sau naval i a cererii de transport pasageri de la rutier la feroviar. în
estimarea emisiilor s-au utilizat ca date de intrare num rul de kilometrii parcur i pe un timp
sau altul de infrastructur , tipul de vehicul folosit (daca este de exemplu autovehicul, vehicul
greu, aeronava, nava, tren,etc.), tipului de combustibil (motorin , benzin , kerosen), rata de
emisie (gr/km) i factorii de emisie. Astfel orice modificare a cererii de transport spre un
sector sau altul determin i modific ri n ceea ce prive te cantitatea estimat pentru un tip
sau altul de gaze cu efect de ser . Modificarea orient rii cererii de transport, volumul de
trafic sunt influen ate pe de alt parte de ordinea n care sunt implementate i date n
exploatare investi iile propuse de fiecare sector i scenariu n parte.
o Dintre scenariile analizate scenariul „Core TEN-T” va avea contribu ia cea mai mare la
emisiile de gaze cu efect de ser , urmat de „Scenariul de Dezvoltare”. O posibil explica ie
pentru aceste rezultate ar fi aceea c investi iile propuse de scenariul „Core TEN-T” de i
propune o extindere a re elei de transport rutier cu aproximativ 1300 de km, ordinea n care
proiectele vor fi implementate influen eaz modificarea orient rii cererii de transport pentru
un sector sau altul. în cazul acestui scenarii cererea pentru transportul rutier r mâne îns
ridicat .
Re eaua Natura 2000 – costurile produse de efectele proiectelor de transport asupra re elei Natura
2000. Localizarea proiectele incluse în scenariile de dezvoltare (ES/EES i CTT) comparativ cu
limitele siturilor incluse n re eaua Natura 2000, sunt prezentate în figurile 6.1 i 6.2. Lista
proiectelor care intersecteaz siturile incluse în re eaua Natura 2000 sunt prezentate în Anexele
5B-C.
Concluzii - Scenarii de Dezvoltare (”Do something”- ES/EES i ”Core TEN-T” - CTT)
În urma analizei influen ei investi iilor propuse prin scenariile de dezvoltare (ES/EES i CTT) asupra
modific rilor caracteristicilor de mediu se pot trage urm toarele concluzii:

Prin implementarea proiectelor propuse de scenariile de dezvoltare a MPGT, modific rile fizice
care apar sunt datorate ndeosebi lucr rilor de construc ie (de construc ie autostr zi, drumuri
expres, variante de ocolire, c i ferate, de modernizare/ reabilitare c i ferate, modernizare
aeroporturi, modernizare/ dezvoltare porturi, realizarea canalelor de naviga ie etc.)
Prin natura lucr rilor de construc ii specifice investi iilor propuse prin cele dou scenarii de
dezvoltare (ES/EES i CTT), acestea vor determina modific ri permanente în ceea ce prive te
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suprafe ele de teren ocupate i a categoriei de folosin a terenurilor. Pentru scenariul ES/EES se
propun aproximativ 3310 km de drumuri noi, reabilitarea a 3225 km de drumuri existente i
modernizarea/ reabilitare a aproximativ 4536 km cale ferat se va reabilita. Pentru scenariul CTT
se propun aproximativ 1.589 km de drumuri noi i reabilitarea a aproximativ 4536 km cale ferat .
Pentru toate tipurile de proiecte, indiferent de sectorul de transport, efectele asupra mediului în
perioada de execu ie sunt nesemnificative i se manifest local, în zona frontului de lucru i au
caracter temporar.
Traseele propuse pentru o parte dintre proiectele incluse n scenariile de dezvoltare ES/EES i
CTT intersecteaz re eaua Natura 2000 (v. Figura 5.3 i 5.4).
Lista proiectelor care intersecteaz ariile de protec ie avifaunistic i siturile de interes comunitar
sunt prezentate n Anexa 5B-C.
Impactul asupra re elei Natura 2000 determinat de implementarea scenariilor de dezvoltare a
MPGT a fost analizat n cadrul Studiului de Evaluare Adecvat , concluziile acestui studiu sunt
prezentate n capitolul 8.5 al acestui Raport de Mediu.
Prin implementarea proiectelor propuse prin scenariile de dezvoltare (ES/EES i CTT) sunt
prognozate modific ri în ceea ce prive te calitatea aerului i nivelul de zgomot la nivel local. Este
de a teptat s se reduc nivelul emisiilor poluan i în atmosfer
i nivelul de zgomot în zona
localit ilor traversate de drumurile na ionale existente prin preluarea traficului greu de c tre
drumurile noi propuse.
Pentru toate scenariile de dezvoltare ale MPGT (ES/EES i CTT) se men ine tendin a actual de
cre tere a cantit ii totale de emisii gaze cu efect de ser . Pentru toate scenariile analizate de
MPGT sectorul rutier va avea contribu ia cea mai ridicat la totalul emisiilor de gaze cu efect de
ser , urmat de sectorul feroviar, aerian i naval. Contribu ia cea mai mare la cantitatea total de
emisii de gaze cu efect de ser o va avea implementarea scenariului CTT.
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Probleme de mediu existente relevante pentru Master Planul
General de Transport

În baza analizei st rii actuale a mediului (prezentat în cadrul capitolul 4 al Raportului de Mediu) i a
situa iei actuale a infrastructurii de transport (prezentat în cadrul subcapitolul 2.1 al Raportului de Mediu)
au fost identificate urm toarele probleme de mediu relevante pentru sectorul transporturi i pentru Master
Planul General de Transport:
Tabelul 6.1 Probleme de mediu relevante pentru Master Planul General de Transport
Aspect de
Probleme de mediu identificate
Cauze asociate
mediu
relevante
Aer
Contribu ia sectorului transporturi la cantitatea total
Dep iri locale ale valorilor limit
de poluan i se men ine ridicat chiar dac la nivelul
admise pentru anumi i poluan i anului 2012 au fost înregistrate sc deri ale cantit ilor
emi i în atmosfer (NOx, SOx, totale de poluan i emi i în atmosfer comparativ cu
PM10, NMCOV, metale grele)
anul 2005.
Traficul rutier constituie o important surs local de
poluare pentru aer în mediul urban.
Dintre modurile de transport, transportul rutier are
contribu ia cea mai ridicat la poluarea atmosferic ,
în special prin emisii de NOx, emisii de metale grele
(Pb), NMCOV, particule în suspensie.
Rezultatele monitoriz rilor realizate în cadrul sta iilor
de monitorizare a calit ii aerului au ar tat c în zona
aglomer rilor urbane transportul rutier constituie o
important surs de poluare pentru aer.
Mijloacele de transport învechite (58% din totalul
vehiculelor înmatriculate în România au o vechime
mai mare de 10 ani101), tipul de carburant folosit
(aproximativ 94% dintre vehicule înmatriculate
utilizeaz combustibili fosili, de tip motorin
i
benzin 1), cre terea traficului rutier care conduce
uneori la congestiile de trafic, lipsa unei infrastructuri
adecvate conduc la cre terea cantit ii de poluan i
emi i în atmosfer .
Lipsa competitivit ii între modurile de transport
cererea tot mai mare pentru transportul rutier.

i

Lipsa variantelor de ocolire a localit ilor i num rul
redus de autostr zi conduc la o vitez medie de
transport sc zut , astfel c se înregistreaz timpi
crescu i de c torie i cantit i ridicate de emisii în
atmosfer .
Schimb ri
climatice

101

Contribu ia ridicat a sectorului
transporturi la cantitatea total
de emisii de gaze cu efect de

Dintre modurile de transport, transportul rutier
produce cele mai semnificative efecte negative
asupra calit ii aerului.

Ministerul Afacerilor Interne,
Direc ia Regim Permise de Conducere
http://www.drpciv.ro/info-portal/displayStatistics.do?page=4

i Înmatriculare a Vehiculelor,
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Cauze asociate
Transportul rutier are contribu ia cea mai ridicat la
emisiile de GES, fiind urmat de transportul aerian,
feroviar i naval.
Cauzele pentru care transportul rutier are contribu ia
cea mai mare la totalul cantit ii de emisii de gaze cu
efect de ser
sunt: cre terea cererii pentru
transportul de marf i pasageri preponderant c tre
transportul rutier comparativ cu celelalte tipuri de
transport, cre terea lungimii medii a unei c torii,
cre terea numeric a parcului auto, starea actual a
infrastructurii de transport, starea mijloacelor de
transport i tipul de combustibil utilizat (a se vedea
capitolul - Aspecte relevante ale st rii actuale a
mediului i ale evolu iei sale probabile din situa ia
neimplement rii Master Planului General de
Transport, subcapitolul - Schimb ri climatice, Tabelul
4.6.2 Estim rile emisiilor /re inerilor prin sechestrare
a gazelor cu efect de ser pentru perioada 2008 –
2011 pentru sectorul transporturi) .

Vulnerabilitatea
sc zut
infrastructurii de transport
manifest rile
evenimentelor meteorologice
extreme

102

a
la

Este necesar s se adoptate m suri care sa conduc
la reducerea emisiilor de GES din sectorul
transporturi. A a cum prevede i Strategia Na ional
a României privind Schimb rile Climatice 2013 –
2020,
m surile
necesare
pentru
sectorul
transporturilor în vederea reducerii emisiilor de GES
sunt prezentate în capitolul 5 - Aspecte relevante ale
st rii actuale a mediului i ale evolu iei sale probabile
din situa ia neimplement rii Master Planului General
de Transport, subcapitolul Schimb ri climatice.
Schimb rile climatice pot avea impact direct asupra
infrastructurii de transport. De exemplu, asupra
sectorului de transport naval se poate manifesta, ca
urmare a fluctua iilor privind regimul de curgere a
râurilor i fluviilor, asupra sectorului de transport
rutier i feroviar prin deteriorarea infrastructurii i
lipsa de confort termic provocat c torilor102.

Ghid privind adaptarea la efectele schimb rilor climatice
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Cauze asociate
Transportul este aproape în întregime dependent de
combustibilii fosili. La nivel na ional, în perioada
2000-2011, transportul ocupa al treilea loc în ierarhia
marilor consum tori de energie (tone echivalent
petrol), dup consumul casnic i cel industrial.
Starea re elei na ionale de transport, men inerea unor
sisteme ineficiente a infrastructurii de transport,
parcul auto învechit, vechimea materialului feroviar
rulant (mai veche de 20 de ani) 103 nu permit
cre terea
eficien ei
energetice
în
sectorul
transporturi.
Forumul Economic Mondial, în documentul lor
„Raportul global al competitivit ii (2011-2012)”104,
plaseaz România pe locul 137 din 142 de ri
analizate în ceea ce prive te calitatea infrastructurii
rutiere. Pu in peste jum tate din re eaua na ional de
drumuri rutiere este considerat a avea stare „bun ”
În jur de 37% din re eaua de c i ferate este
electrificat , în compara ie cu media UE27 de 52%6
viteza medie de transport fiind sub 100 km/h.
Lipsa competitivit ii între modurile de transport
conduce la o cerere ridicat pentru transportul rutier
atât pentru marf , cât i pentru pasageri. Transportul
rutier este ramura cu cel mai mare consum de
energie.
Dintre modurile de transport, transportul rutier este
ramura cu cel mai mare consum de energie (la
nivelul anului 2011 înregistrând un consum de
aproape 86% din consumul total pentru sectorul
105
transporturi) .

Conservarea/
utilizarea
resurselor
regenerabile
naturale

Infrastructura de transport nu este
suficient dezvoltat
i nu de ine
dot rile necesare care s permit
folosirea combustibililor alternativi
sau energiei electrice.

Conform datelor furnizate de c tre Registrul Auto
Român, în perioada 2008-2011 au fost înregistrare
cre teri numerice ale flotei auto (autoturisme,
vehicule u oare, vehicule grele, autobuze, mopede i
motociclete), cre terea fiind semnificativ
în
sectoarele autoturismelor i vehiculelor u oare.
Utilizarea combustibilii alternativi, mai pu in poluan i,
întâmpin
o serie de probleme, pe lâng costul
ridicat al vehiculelor i nivelului sc zut de acceptare
din partea consumatorilor, ad ugându-se
i
autonomia redus a vehiculelor cu combustibili
alternativi i lipsa sta iilor de înc rcare cu energie
electric i realimentare cu combustibili alternativi .
În

103

România,

poten ialul

utilizabil

al

surselor

Master Plan General de Transporturi – Raport asupra condi iilor existente, AECOM
Raportul global al competitivit ii 2011-2012 © 2011 Forumul Economic Mondial
105
Baza de date - Indicatori statistici de dezvoltare durabil a Institutului Na ional de Statistic disponibile la adresa
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
104
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Cauze asociate
regenerabile
este
redus,
datorit
limit rilor
tehnologice, eficien ei economice i a restric iilor de
mediu. Sunt în continuare necesare dezvolt ri
tehnologice i investi ii în direc ia introducerii pe pia
a combustibililor alternativi
i pentru utilizarea
acestora în toate modurile de transport. Important
este necesitatea adapt rii infrastructurii de transport
i a vehiculelor pentru utilizarea combustibililor
alternativi.
La nivel na ional exist un num r relativ redus de
autovehicule echipate cu motoare conven ionale, cu
ardere intern , care utilizeaz par ial sau integral
combustibili alternativi. Peste 94% dintre vehiculele
înscrise în Parcul Na ional Auto folosesc benzina i
motorina ca i combustibil.

Apa
(Apele de
suprafa )

Deteriorarea calit ii apei

Utilizarea combustibililor alternativi a înregistrat
progrese în ceea ce prive te transportul public. La
nivel na ional s-au desf urat o serie de programe de
modernizare a parcurilor auto ale regiei autonome de
transport public, care au permis promovarea cu
prioritate a vehiculelor electrice, dar
i a
combustibililor alternativi nepoluan i – de exemplu în
localit i precum Bucure ti, Craiova, Ploie ti,
Suceava, Ia i106.
Sectorul transport poate contribui la poluarea apelor
de suprafa prin apele pluviale care spal poluan ii
depu i pe platforma drumurilor, dac acestea nu
colectate
i epurate corespunz tor înainte de
evacuarea lor în emisari naturali.
Multe drumuri rutiere au o capacitate de circula ie
neadecvat , ceea ce conduce la blocaje i cre terea
riscului de accidente, implicit apari ia unor polu ri
accidentale.
Problemele de adâncime ale enalului navigabil pot
pune în dificultate i siguran a transportului, crescând
riscul de producere a unor accidente.
Eroarea uman , diverse accidente survenite în timpul
opera iunile de manevrare, înc rcare i desc rcare
marf pot conduce de asemenea la apari ia unor
polu ri accidentale în zona porturilor.

Degradarea
acvatice

106

ecosistemelor

Activit i care ar putea cauza poluarea apelor de
suprafa asociate sectorului transporturi sunt:
- Lucr rile hidrotehnice (drag ri, dren ri, etc.)

Transportul i mediul, http://www.anpm.ro/upload/16089_13%20TRANSPORTURI.pdf. Programe cum ar fi:
CIVITAS “Alternative ecologice pentru dezvoltarea durabil a ora elor Europei” – Suceava, Ploie ti, Ia i,
Craiova;“Reducerea polu rii prin utilizarea în transportul public a unor mijloace de transport ecolologice cu
combustibili alternativi” , Proiectul COMMERCE (Creating Optimal Mobility Measures to Enable Reduced Commuter
Emissions) - Bucure ti
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Cauze asociate
care pot produce modific ri ale sistemului
hidrologic i morfologic;
- Diverse accidente ce se produc în sectorul
transportului de marf (pierderi de substan e
poluante);
- Devers ri necontrolate de poluan i în ap (ape
pluviale impurificate cu produse petroliere,
diverse substan e utilizate pentru desz pezire)
- Naviga ia
i lucr rile pentru asigurarea
condi iilor optime pentru naviga ie;
- Colectarea necorespunz toare a apelor pluviale
impurificate cu hidrocarburi de pe drumurile
rutiere.
Nu exist informa ii suficiente cu privire la aportul
fiec rei dintre aceste activit i la degradarea
ecosistemelor acvatice.
Apele subterane pot fi afectate direct prin poluarea
solului în urma devers rilor accidentale de produse
petroliere sau diverse substan e utilizate în timpul
interven iilor
pentru
repara ii,
între inere
i
desz pezire sau prin precipitarea substan elor
provenite din emisiile în atmosfer produse de
mijloacele de transport.
Prin blocarea scurgerii stratului freatic în urma
realiz rii unor lucr ri de fundare a drumurilor f
asigurarea corespunz toare a scurgerii, pot apare
ltiri în zonele din amonte. Mai mult, presiunea
static sau dinamic exercitat asupra funda iei
drumurilor/terasamentelor de cale ferata poate
conduce la deterior ri în timp ale acestora i la riscul
apari iei accidentelor.
Nu exist informa ii suficiente cu privire la aportul
sectorului transporturi la degradarea corpurilor de
ap subteran .

Sol i subsol

Deteriorarea caracteristicilor
i
func iilor
solului,
respectiv
modificarea
capacit ii
lor
bioproductive.

Transportul are o contribu ie ridicat la emisiile de
polua i în atmosfer , care la rândul lor pot contribui la
poluarea solului din zonele limitrofe drumurilor.
Intensificarea fenomenului de eroziune - Nerealizarea
sau lipsa lucr rilor de combatere a eroziunii solului i
depunerii de sedimente în timpul construc iei
infrastructurii de transport. Fenomenul de eroziune
poate fi intensificat i de lucr rilor de defri are de
dure, uneori
inevitabile pentru realizarea
infrastructurii de transport.
Schimb ri în folosin a terenului ca urmare a lucr rilor
de construc ie. În prezent, a a cum s-a precizat în
capitolele anterioare drumurile i c ile ferate ocup
aproximativ 1.63% din suprafa a total a rii.
Terasamentele c ilor ferate din zona sta iilor CFR i
solul din zona depourilor CFR pot fi contaminate cu
produse petroliere provenite de la eventualele
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Cauze asociate
scurgeri accidentale în tipul sta ion rii locomotivelor,
cu risc de infiltrare pân în stratul freatic (lucru
identificat de antreprenorii care execut lucr ri de
reabilitare a c ilor ferate) .

Managementul
de eurilor i
substan elor
periculoase

Gestionarea
ineficient /
necontrolat
a
de eurilor
provenite
din
sectorul
transporturilor (inclusiv a celor
rezultate
din
construc ii
i
demol ri)

Exist dovezi empirice c topografia i aliniamentul
drumului, dar i curbele foarte strânse de pe
drumurile rutiere importante creeaz
condi ii
periculoase pentru vehiculele de transport m rfuri în
timpul lunilor de iarn , precum i riscuri de
coliziune107 i cre te riscul apari iei unor polu ri
accidentale.
Principalele grupe de de euri care pot fi puse în
rela ie direct
cu activitatea de transport
i
infrastructura de transport sunt: de eurile generate în
timpul
construc iei/
reabilit rii/
moderniz rii/
între inerii infrastructurii de transport i facilit ilor
aferente; acumulatori auto uza i; uleiuri uzate;
anvelope uzate; autovehicule auto scoase din uz;
navele uzate.
Eviden ele existente la nivel na ional privind
cantit ile de de euri generate nu ofer informa ii pe
ramuri de activitate i pe moduri de transport.

.
Lucr rile de construc ie, reabilitare, modernizare a
re elei de transport conduc la generarea unor volume
ridicate de de euri. Inexisten a unor reglement ri
legislative specifice pentru de eurile provenite din
construc ii i demol ri fac dificil o gestionarea
corespunz toare a acestora.
Biodiversitate

Pierderea, distrugerea
sau
fragmentarea habitatelor prin
conversia terenurilor în scopul
dezvolt rii/
moderniz rii
infrastructurii de transport.

Reducerea densit ii popula iei
unor specii de flor sau faun

Ocuparea definitiv a unor suprafe e de teren în
zona ariilor protejate ca urmare a dezvolt rii
infrastructurii de transport.
Planificarea defectuoas
a unor coridoare de
transport a dus la fragmentarea habitatelor naturale,
afectarea st rii de conservare a acestora
i
efectuarea de defri ri în zonele protejate.
Lipsa sau neimplementarea unor m suri eficiente de
prevenire/diminuarea
impactului
generat
de
realizarea proiectelor de infrastructura de transport
contribuie
la pierderea, distrugerea
sau
fragmentarea habitatelor.
Poluarea apelor, solului i a atmosferei asociate
activit ii de transport i lipsa sau nerespectarea
surilor impuse pentru protejarea biodiversit ii
pentru proiectele de infrastructur de transport au ca
efect reducerea densit ii popula iei unor specii de
flor i fauna.
Lucr rile de defri are necesare pentru dezvoltarea

107

Raport asupra Condi iilor Existente, Master Planul General de Transport al României , AECOM, 2013
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Cauze asociate
infrastructurii de transport pot contribui de asemenea
la reducerea densit ii speciilor de flor i faun .
Dintre efectele pe care transportul le poate genera
asupra s
ii umane, cele mai importante sunt
legate de emisiile rezultate din trafic, respectiv NOx,
CO, CO2, COV, SO2, particule pe suprafa a c rora
pot fi adsorbite metale grele (Pb, Cr, Ni, Zn, Cd).
Cre terea nivelului de poluare poate afecta starea
de s
tate a popula iei, pot declan a/ agrava o serie
de afec iuni respiratorii sau cardiovasculare .
Transportul are o contribu ie semnificativ
la
cantitatea total de emisii de poluan i în atmosfer .
Un alt factor de stres care poate agrava anumite
afec iuni (hipoacuzie, boli psihice, afec iuni cardiovasculare, boli endocrine) este zgomotul produs de
activitatea de transport. Starea de uzur
a
infrastructurii de transport, lipsa sau implementarea
defectuoas a m surilor de ac iune pentru reducerea
zgomotului produs de diverse moduri de transport fac
ca num rul de locuin e i de locuitori afecta i s fie
ridicat. La nivel na ional, ca urmare a prevederilor
Directivei nr 2002/49/EC a Parlamentului
i
Consiliului European, transpus în legisla ia na ional
prin HG nr 321/2005 privind evaluarea i gestionarea
zgomotului ambiant este necesar realizarea h ilor
strategice de zgomot (mai multe informa ii cu privire
la zonele unde au fost realizate pân în prezent
aceste h i de zgomot i a autorit ilor responsabile
pentru realizarea acestora se g sesc în capitolul 4 Aspecte relevante ale st rii actuale a mediului i ale
evolu iei sale probabile din situa ia neimplement rii
Master Planului General de Transport, subcapitolul –
Popula ia i s
tatea uman )
Activitatea de transport poate determina efecte
directe i indirecte i asupra componentelor de mediu
ap , sol, biodiversitate.

Inexisten a unor studii privind
impactul transporturilor asupra
ii umane

Siguran a sc zut a transportului

Poluarea apei de suprafa , apei subterane i a
solului cu diverse substan e toxice datorit traficului
(poluare continu i accidental ) poate afecta starea
de s
tate a popula iei.
Pân în prezent, la nivel na ional, nu s-au realizat
studii privind influen a sectorului transporturi, pe
moduri de transport asupra mediului înconjur tor i
implicit asupra s
ii umane.
Starea de uzur a infrastructurii de transport rutier
adecvat (vezi subcapitolul 2.1 al Raportului de
Mediu), precum i inexisten a unor variante de ocolire
a localit ilor au condus cre terea riscului de
producere a accidentelor în care sunt implicate
mijloacele de transport soldate cu victime umane i
implicit la cre terea mortalit ii în rândul popula iei. În
România, anual î i pierd via a cca 2.000 de persoane
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Cauze asociate
ca urmare a accidentelor rutiere.

Re eaua de transport insuficient
dezvoltat i modernizat

Multe din propriet ile feroviare nu sunt delimitate i
marcate corespunz tor,
iar popula ia
nu este
informat suficient cu privire la pericolele la care se
expune traversând inadecvat calea ferata. Acest
lucru explic faptul de ce se men ine ridicat num rul
de persoane ucise pe calea ferat . În anul 2011, în
România, pu in peste 250 de persoane au fost ucise
sau au fost r nite grav pe calea ferat – aproximativ
10% din num rul de decese/ accidente grave pe
sectorul de transport feroviar înregistrate în UE27.
Starea actual a re elei de transport, lipsa unor
variante de ocolire a localit ilor în anumite regiuni,
face ca viteza medie de transport s fie redus , iar
timpii de parcurs ridica i, atât în ceea ce prive te
transportul de marf , cât i cel de pasageri.
România are o re ea foarte restrâns de autostr zi;
în plus, doar o mic propor ie din re eaua sa de
drumuri este construit la standarde europene.
enalul navigabil prezint deficien e atât în ceea ce
prive te l imea, cât
i adâncimea acestuia.
Problemele de adâncime pot pune în dificultate i
siguran a transportului, crescând riscul de producere
a unor accidente.
Liniile de cale ferat necesit lucr ri de reabilitare, iar
materialul rulant trebuie înlocuit (o parte având o
vechime de peste 30 ani). Pe anumite rute, starea de
uzur a liniilor ferate a determinat luarea unor m suri
în ceea ce prive te restric ionarea limitei de vitez ,
crescând astfel i durata c toriei.

Peisajul i
patrimonial
cultural

Reducerea i degradarea zonelor
naturale

Realizarea unor coridoare de transport noi conduce
la ocuparea permanent a unor suprafe e de teren i
la modific ri în categoria de folosin a terenurilor,
înso ite uneori de defri ri masive i fragmentarea
peisajului natural.
Lucr ri de construc ie l sate nefinalizate din lipsa
fondurilor sau infrastructur de transport l sat în
paragin (de exemplu sta ii c i ferate, porturi, etc.)

Transport
durabil

Cre terea
cererii
transportul rutier

pentru

Consumul energetic, emisiile de
poluan i în atmosfer i de gaze
cu efect de ser
se men in

Gradul redus de dezvoltare a infrastructurii de
transport (lipsa dot rilor din aeroporturile locale i a
rilor, insuficien a autostr zilor, lipsa oselelor de
centur , gradul de uzur a drumurilor existente)
poate avea efecte asupra valorific rii eficiente a
poten ialului natural i cultural al rii.
Lipsa competitivit ii între modurile de transport face
ca s se men in ridicat cererea pentru transportul
rutier atât pentru transportul de marf , cât i pentru
transportul de c tori. Dintre modurile de transport,
transportul rutier are aportul cel mai
ridicat la
cantitatea total de emisii de poluan i în atmosfer , a
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Con tientizare
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privire la
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mediul
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rela ia cu
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Utilizarea transportului rutier ca
principal mod de transport
Utilizarea vehiculelor proprii
mai pu in a transportului public

i
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gazelor cu efect de ser
consumator de energie.

i este cel mai mare

Rata accidentelor rutiere se men ine în continuare
ridicat comparativ cu situa ia la nivel European.
Lipsa de informare a publicului în ceea ce prive te
efectele transportului asupra mediului, importan a
utiliz rii transportului public, reducerea c toriilor
inutile, utilizarea unor alternative de transport mai
pu in poluante, importan a utiliz rii combustibililor
alternativi.
Existen a unui grad redus de implicare a societ ii
civile în luare deciziilor privind op iunile de dezvoltare
ale sectorului transporturi.
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Obiective de protec ie a mediului stabilite la nivel na ional,
comunitar sau interna ional care sunt relevante pentru Master
Planul General de Transport

Obiectivele de protec ia mediului relevante pentru evaluarea de mediu (EM) a MPGT, au fost stabilite pe
baza:
Obiectivelor de mediu stabilite prin intermediul politicilor, strategiilor, planurilor, programelor i
reglement rilor existente la nivel na ional i european;
Aspectelor de mediu relevante pentru MPGT i a tendin elor actuale ale evolu iei st rii mediului, a
problemelor de mediu identificate la nivel na ional;
Rela iei politicilor, strategiilor, planurilor, programelor i reglement rilor relevante pentru sectorul
transporturilor existente la nivel na ional i european cu obiectivele i propunerile MPGT
Obiectivele de mediu relevante au fost prezentate i definitivate în cadrul grupului de lucru108. Acestea
sunt prezentate în Tabelul 7.1.
Pe baza obiectivelor de mediu relevante identificate au fost defini i indicatori (sau criterii pentru evaluare)
care s permit evaluarea impactului i stabilirea unor repere pentru monitorizare i verificare, daca
acestea vor fi sau nu îndeplinite/atinse. Ace ti indicatori sunt prezenta i în cadrul capitolului 13 al
Raportului de Mediu.
Pentru MPGT au fost stabilite i agreate în cadrului edin ei grupului de lucru constituit pentru procedura
de evaluare de mediu un obiectiv general de mediu (OM1) i patru obiective specifice de mediu (OM1-1 –
OM1-4), dup cum urmeaz :
OM1. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne de transport, cu luarea în considerare a
efectelor asupra mediului.
OM1-1. Promovarea proiectelor de investi ii în transporturi care contribuie la realizarea unui
sistem durabil de transport, cu m suri de evitare i reducere a efectelor adverse, cum sunt:
emisiile de poluan i în atmosfer , poluarea fonic în zonele urbane i pe rutele cu circula ie
intens , poluarea apelor i solului datorat surselor difuze, impactul asupra peisajului i
patrimoniului cultural;
OM 1-2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser provenite din sectorul transporturilor;
OM 1-3. Protec ia s
ii popula iei prin îmbun
irea condi iilor de mediu i de siguran
a transportului;
OM 1-4. Reducerea impactului asupra biodiversit ii cu asigurarea de m suri pentru
protec ia i conservarea biodiversit ii, cât i asigurarea coeren ei re elei na ionale de arii
naturale protejate.

108

Art.15, alin (2) – HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalu rii de mediu pentru planuri i
programe
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Tabelul 7.1 Obiective de mediu relevante (OMR) pentru evaluarea de mediu (EM)
Aspecte
mediu
Aer

de

Obiective de mediu relevante (OMR)
pentru evaluarea strategic de mediu

inte

OMR1. Reducerea la nivel na ional a
emisiilor de poluan i în atmosfer
generate de sectorul transporturi
(COx, NOx, SO2, particule în
suspensie, metale grele, COV, HAP)

Men inerea nivelului emisiilor în
limitele admise conform Legii nr.
104/2011 privind calitatea aerului
înconjur tor.
Reducerea emisiilor de poluan i
raportat la raportat la volumul de
trafic pe sectoare de transport
(raportat la nr. de km parcur i)

OMR2 Reducerea la minim a
impactului transportului asupra calit ii
aerului în mediul urban i rural

Men inerea nivelului emisiilor în
limitele admise conform Legii nr.
104/2011 privind calitatea aerului
înconjur tor prin propunerea i
implementarea
unor
masuri
concrete
care
sa
permit
atingerea acestei inte.

Obiective
de mediu
MPGT
OM1
OM1-1
OM1-3
OM1-4

Documente surs pentru OMR aer:
Cartea alb a transporturilor
Obiectivele na ionale i regionale de mediu pentru perioada 2007–2012
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 i 2020, 2030
Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjur tor
Schimb ri
climatice

OMR3. Reducerea emisiilor de gaze
cu efect de ser
provenite din
activitatea de transport

Atingerea obiectivelor stabilite la
nivel
european,
respectiv
reducerea emisiilor de gaze cu
efect de ser cu aproximativ 20%
pân la nivelul anului 2020, fa
de nivelul anului 1990.
Atingerea obiectivelor stabilite
pentru sectorul transporturi prin
Cartea Alb
a Transporturilor
2050
(la nivelul anului 2020
reducerea cu 20% a emisiilor
GES comparativ cu nivelul din
2008 i la nivelul anului 2050
reducerea cu 60% comparativ cu
nivelul de emisii din anul 1990).
Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de ser raportat la volumul
de trafic pe moduri de transport
(raportat la nr. de km parcur i)

OMR4.
Îmbun
irea
combustibilului utilizat

eficien ei

Realizarea obiectivelor stabilite
prin Directiva 2009/33/CE
i
Regulamentul
443/2009/CE
privind emisiile de CO2 provenite
de la autoturisme, Regulamentului
510/2011/CE.
Cre terea gradului de utilizare a
combustibililor alternativi (gaz
lichefiat, biogaz, hidrogen, energie
electric ) pentru mijloacele de

OM1
OM1-2
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Tabelul 7.1 Obiective de mediu relevante (OMR) pentru evaluarea de mediu (EM)
Aspecte
mediu

de

Obiective de mediu relevante (OMR)
pentru evaluarea strategic de mediu

inte

Obiective
de mediu
MPGT

transport
i
introducerea
tehnologiilor mai eficiente din
punct de vedere al consumului de
combustibil
OMR5. Reducerea vulnerabilit ii
infrastructurii
de
transport
la
schimb rile climatice
(inunda ii,
condi ii meteo extreme, temperaturile
ridicate/ sc zute, alunec rile de teren
etc.).

Protejarea
infrastructurii
de
transport existente i dezvoltarea
acesteia
inând
cont
de
necesitatea adapt rii la efectele
schimb rilor climatice.

-

Documente surs pentru OMR schimb ri climatice:
Strategia Na ional a României privind Schimb rile Climatice 2013 – 2020
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 i 2020, 2030
Obiectivele na ionale i regionale de mediu pentru perioada 2007–2012
Ghid de adaptare la condi iile climatice
Apa

OMR6.
Prevenirea
deterior rii
corpurilor de ape de suprafa
i ape
subterane

Respectarea cerin elor Directivei
Cadru privind Apa a Uniunii
Europene
Atingerea obiectivelor de mediu
stabilite pentru fiecare corp pe
ap
prin limitarea impactului
asupra acestora i prin eliminarea
necesit ii de propunere a unor
suri
suplimentare
pentru
respectarea Directivei cadru Apa

OMR7. Reducerea modific rilor în
morfologia i hidrologia corpurilor de
ap de suprafa

Respectarea cerin elor Directivei
Cadru privind Ap
a Uniunii
Europene.
Implementarea m surilor care
reduc apari ia modific rilor în
regimul hidrologic i morfologic
datorate activit ii de construc ie a
infrastructurii de transport.

OMR8. Prevenirea/ limitarea aportului
de poluan i în apele de suprafa
i
subterane

Reducerea volumului de ape
uzate
generat de sectorul
transporturilor.
Reducerea cantit ilor emisiilor de
poluan i în apele de suprafa
i
subterane – prevederea unor
suri
adecvate
pentru
preepurarea apelor provenite din
sectorul transporturi.
Men inerea valorilor limit admise
pentru indicatorii de calitate a
apelor uzate la deversare în
emisar natural sau în re eaua de
canalizare.

Documente surs pentru OMR ap :
Directiva cadru ap 60/2000/EC
Obiectivele na ionale i regionale de mediu pentru perioada 2007-2012

OM1
OM1-1
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Tabelul 7.1 Obiective de mediu relevante (OMR) pentru evaluarea de mediu (EM)
Aspecte
mediu

de

Obiective de mediu relevante (OMR)
pentru evaluarea strategic de mediu

inte

Obiective
de mediu
MPGT

Planurile de management ale Bazinelor Hidrografice
Sol i subsol

OMR9. Reducerea consumului de
resurse naturale (raportat la suprafa a
construit )

Planificarea corespunz toare a
activit ilor de construc ie pentru
proiectele propuse prin MPGT
pentru a satisface nevoile de
baz , evitarea risipei i folosirea
eficient a resurselor naturale.
Încurajarea reutiliz rii unor tipuri
de materiale i utilizarea unor
material ob inute prin reciclare

OMR10.
Prevenirea i reducerea
polu rii solului i subsolului

Reducerea emisiilor de poluan i n
atmosfer proveni i din sectorul
transporturilor

OM1
OM1-1

Reducerea
semnificativ
a
suprafe elor afectate de poluare
OMR11 Dezvoltarea infrastructurii de
transport corelat cu îmbun
irea
folosirii eficient a terenurilor

Sprijinirea dezvolt rii pe terenuri
recuperate i utilizarea durabil a
terenurilor (având n vedere c
dezvoltarea
unei
anumite
infrastructuri, cum sunt centurile
ocolitoare,
poate
determina
dezvoltarea zonei adiacente i
ocuparea de noi terenuri)

OM 1
OM1-1
OM1-4

Documente surs pentru OMR sol i subsol:
Obiectivele na ionale i regionale de mediu pentru perioada 2007–2012
Strategia na ional în domeniul eficien ei energetice
Managementul
de eurilor
i
substan elor
periculoase

OMR12.
Reducerea
de euri generate.

cantit ii

de

OMR13. Cre terea cantit ii de
de euri reciclate i valorificate din
sectorul transporturi

Documente surs pentru OMR de euri:

Luarea n considerare pentru
proiectele propuse prin MPGT a
aspectelor
privind
reducerea
cantit ii de de euri generat n
timpul activit ii de construc ie.
Încurajarea reutiliz rii unor tipuri
de materiale i a utiliz rii unor
materiale reciclabile.
Atingerea obiectivelor stabilite prin
Strategia na ional de gestionare
a de eurilor 2014-2020.
Luarea
în
considerare,
la
implementarea proiectelor propuse
prin MPGT, a aspectelor privind
cre terea cantit ii de de euri
reciclate i valorificate
Atingerea obiectivelor stabilite prin
Strategia na ional de gestionare a
de eurilor 2014-2020

OM1
OM1-1
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Tabelul 7.1 Obiective de mediu relevante (OMR) pentru evaluarea de mediu (EM)
Aspecte
mediu

de

Obiective de mediu relevante (OMR)
pentru evaluarea strategic de mediu

inte

Obiective
de mediu
MPGT

Obiectivele na ionale i regionale de mediu pentru perioada 2007–2012
Strategiei na ionale de gestionare a de eurilor 2014-2020
Planurile na ionale, regionale i jude ene de gestionare a de eurilor
Biodiversitate

OMR14. Reducerea presiunilor datorate
infrastructurii de transport care conduc
la afectarea habitatelor naturale i a
biodiversit ii

OMR15.
defri ate

Limitarea

suprafe elor

Planificarea proiectelor de transport
inând cont de reducerea impactului
asupra habitatelor naturale
i
biodiversit ii, evitarea pe cât posibil
a ariilor naturale protejate
Reducerea conversiei terenurilor din
zona
ariilor
protejate
pentru
dezvoltarea
infrastructurii
de
transport
Dezvoltarea durabil a infrastructurii
i mijloacelor de transport prin
reducerea
impactului
asupra
biodiversit ii

OM1
OM1-1
OM1-4

Reducerea suprafe elor defri ate ca
urmare a dezvolt rii infrastructurii
de transport
Stabilirea
i aplicarea m surilor
compensatorii
pentru
zonele
afectate (de exemplu compensarea
suprafe elor afectate de defri are cu
terenuri apte de a fi împ durite )

Documente surs pentru OMR biodiversitate:
Obiectivele na ionale i regionale de mediu pentru perioada 2007–2012
Directiva referitoare la conservarea habitatelor naturale i a florei i faunei s lbatice 92/43/CEE
Directiva privind conservarea p
rilor s lbatice 79/409/EEC
OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei
lbatice aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 49/2011
Popula ie
tate
uman

i

OMR16. Protec ia popula iei împotriva
riscurilor asociate accidentelor rutiere
i feroviare, cre terea siguran ei
transportului de c tori i marf

Înjum
irea
num rului
de
accidente rutiere i al deceselor fa
de media actual la nivel na ional.
Îmbun
irea calit ii infrastructurii
de transport

OMR17. Protec ia s
ii umane cu
îmbun
irea
condi iilor
mediului
înconjur tor prin reducerea efectelor
transportului asupra calit ii aerului

Men inerea nivelului emisiilor în
limitele admise conform Legii nr.
104/2011 privind calitatea aerului
înconjur tor
Reducerea nivelului de poluare a
aerului asociat traficului rutier pe
arterele principale ale localit ilor
fa de situa ia actual .

OMR18.
Reducerea
zgomotului
generat de transport atât la surs , cât
i prin m suri de atenuare, astfel încât
nivelurile generale de expunere s
aib un impact minim asupra s
ii

Implementarea m surilor incluse în
Planurile de ac iune realizate pentru
diverse moduri de transport (HG nr.
321/2005) i respectarea Valorilorlimit pentru indicatorii de zgomot

OM1
OM1-1
OM1-2
OM1-3
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Tabelul 7.1 Obiective de mediu relevante (OMR) pentru evaluarea de mediu (EM)
Aspecte
mediu

de

Obiective de mediu relevante (OMR)
pentru evaluarea strategic de mediu
popula iei

OMR19. Cre terea
accesibilit ii

inte

Obiective
de mediu
MPGT

L(zsn) i L(noapte) stabilite prin OM
nr. 152/558/1119/532 din 2008.
Realizarea variantelor de ocolire a
localit ilor
Îmbun
irea calit ii infrastructurii
de transport
mobilit ii

i

Descongestionarea traficului
Îmbun
irea interconectivit ii între
zone
Cre terea
competitivit ii
între
modurile de transport

OM1
OM1-3

Documente surs pentru OMR popula ie i s
tate uman :
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 i 2020, 2030
Obiectivele na ionale i regionale de mediu pentru perioada 2007–2012
Peisajul
patrimonial
cultural
na ional

i

OMR20. Protec ia patrimoniului cultural
i natural na ional

Stabilirea
i
aplicarea pentru
proiectele de infrastructur
de
transport propuse prin MPGT a
surilor
de
protec ie
a
patrimoniului cultural
i natural
inclusiv a ariilor protejate.
Reducerea emisiilor de gaze cu
efect acidifiant provenite din sectorul
transporturilor

OMR21. Dezvoltarea infrastructurii de
transport inând cont de politicile de
management, protec ie i amenajare a
peisajului

Reducerea
efectelor
asupra
peisajului natural
i integrarea
lucr rilor de infrastructura în peisaj
Asigurarea unui transport urban
durabil

OM1
OM1-1

Documente surs pentru OMR peisajul i patrimoniul cultural:
Strategia European Tematic pentru Mediul Urban
Strategia na ional pentru Patrimoniul Cultural
Obiectivele na ionale i regionale de mediu pentru perioada 2007–2012
Planurile locale de ac iune pentru mediu
Transport
durabil

OMR22. Modernizarea i dezvoltarea
sistemului na ional de transport astfel
încât s se asigure realizarea unui
transport durabil
OMR23.Îmbun
irea
comportamentului
transportului
rela ia cu mediul înconjur tor

în

Atingerea obiectivelor propuse
prin strategia pentru transport
durabil

Reducerea nivelului de poluare
cauzat de activitatea de transport

Documente surs pentru OMR transport durabil:
Cartea alb a transporturilor
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 i 2020, 2030
Obiectivele na ionale i regionale de mediu pentru perioada 2007–2012
Strategia Na ional pentru Dezvoltare Durabil a României Orizonturi 2013-2020-2030

OM1
OM1-1
OM1-2
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Tabelul 7.1 Obiective de mediu relevante (OMR) pentru evaluarea de mediu (EM)
Aspecte
mediu

de

Eficien
energetic

Obiective de mediu relevante (OMR)
pentru evaluarea strategic de mediu

inte

Obiective
de mediu
MPGT

OMR.24.
Îmbun
irea
eficien ei
energetice în sectorul transporturilor
prin cre terea utiliz rii resurselor de
energie regenerabil
i reducerea
semnificativ a dependen ei de petrol.

Diminuarea consumului de energie
i de combustibili fosili
Promovarea utiliz rii energiei din
surse regenerabile în sectorul
transporturi

OMR25 Reducerea consumului de
energie pentru sectorul transporturilor

Îmbun
irea
condi iilor
transport i reducerea timpilor
parcurs, echilibrarea volumelor
trafic de marfa pe diferite tipuri
transport

OM1
OM 1-2

de
de
de
de

Demararea
ac iunilor
pentru
reducerea cu cel pu in a 10% a
consumului energetic, consumului
de energie specific pentru c torkm
i
ton -km
în
sectorul
transporturi pân în anul 2015 i
atingerea unei reduceri progresive
de pân la 15 % la nivelul anului
2020 i de pân la 20 % la nivelul
anului 2030
Conservarea
resurselor
naturale
epuizabile/
utilizarea
resurselor
regenerabile

OMR26.
Reducerea
resurselor epuizabile
i
utiliz rii celor regenerabile

exploat rii
facilitarea

Demararea ac iunilor de introducere
a combustibililor alternativi fa de
cei
conven ionali
în
sectorul
transporturilor,
conform
cu
obiectivele Uniunii Europene
i
atingerea intei de cre tere a
gradului de utilizare a biocarburan i
pân la
10% în consumul de
energie pentru transporturi pân în
anul 2020

OM1

Documente surs pentru OMR transport eficien energetic i conservarea/utilizarea surselor regenerabile
naturale:
Cartea alb a transporturilor
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 i 2020, 2030
Strategia energetic a României actualizat pentru perioada 2011-2020
Directiva European : Energie curat pentru transporturi: o strategie european privind combustibilii
alternativi (în curs de aprobare)
Strategia Na ional a României privind Schimb rile Climatice 2013 – 2020
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 i 2020, 2030
Cre terea
gradului
de
con tientizare
asupra
problemelor de
mediu
provenite din
sectorul

OMR27.Informarea i con tientizarea
popula iei cu privire la efectele
activit ii de transport asupra mediului
i riscurile asupra s
ii umane.

Sensibilizarea
utilizatorilor
de
transport asupra aspectelor privind
efectul transportului asupra mediului
Îmbun
irea
comportamentului
fa
de mediul înconjur tor prin
utilizarea unor mijloace i moduri de
transport mai pu in poluante

-
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Tabelul 7.1 Obiective de mediu relevante (OMR) pentru evaluarea de mediu (EM)
Aspecte
mediu

de

transporturilor

Obiective de mediu relevante (OMR)
pentru evaluarea strategic de mediu

inte

OMR28.Implicarea factorilor interesa i
i consultarea acestora pe tot
parcursul procesului decizional în
stabilirea i implementarea m surilor
propuse pentru reducerea impactului
asupra mediului

Stabilirea de m suri optime pentru
reducerea
impactului
asupra
mediului provenit din sectorul
transporturilor

Obiective
de mediu
MPGT

Documente surs pentru OMR cre terea gradului de con tientizare:
Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European i a Consiliului, care se refer la evaluarea efectelor
anumitor planuri i programe asupra mediului („Directiva SEA”)
HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalu rii de mediu pentru planuri i programe
Obiectivele na ionale i regionale de mediu pentru perioada 2007–2012

7.1 Evaluarea compatibilit ii cu obiectivele MPGT
Scopul acestei sec iuni este de a evalua compatibilitatea între obiectivele MPGT i obiectivele de mediu
relevante pentru Evaluarea de Mediu privind aspectele de mediu: aer, schimb ri climatice, sol,
managementul de eurilor i substan elor periculoase, biodiversitate, popula ia i s
tatea umana,
eficien a energetic
i conservarea resurselor naturale, transport durabil, cre terea gradului de
con tientizare asupra problemelor de mediu provenite din sectorul transporturilor.
Pentru MPGT au fost formulate explicit i obiective de mediu (obiective generale i specifice de mediu)
ceea ce a facilitat procesul de evaluare a compatibilit ii cu obiectivele de mediu relevante. Evaluarea
compatibilit ii între obiectivele de mediu relevante i obiectivele MPGT s-a realizat cu ajutorul unei
matrici în care s-au utilizat urm toarele simboluri:
+ obiectivele sunt compatibile
? compatibilitatea depinde de anumite ipoteze
0 obiectivele nu se influen eaz reciproc /nu exist nicio leg tur între obiectivele prezentate
X incompatibilitate
Nu au fost identificate neconcordan e între obiectivele de mediu relevante i obiectivele de mediu ale
MPGT. Atingerea intelor propuse depinde îns de respectarea m surilor propuse în capitolul 11.
Viziunea strategic a sectorului transporturi pentru perioada 2014-2020 implic considerarea de politici i
programe de investi ii care conduc la dezvoltarea unui sistem de transport eficient din punct de vedere
economic atât în ceea ce prive te opera iunile de transport cât i pentru utilizatori, care ine cont de
problematica de mediu, eficient din punct de vedere al consumului de energie i sigur.

OM1 Dezvoltarea unei
infrastructuri moderne de
transport, cu luarea în
considerare a efectelor
asupra mediului

OM1-1.Promovarea
proiectelor de investi ii în
transporturi
care
contribuie la realizarea
unui sistem durabil de
transport, cu m suri de
evitare
i reducere a
efectelor adverse, cum
sunt: emisiile de poluan i
în atmosfer , poluarea
fonic în zonele locuite i
pe rutele cu circula ie
intens , poluarea apelor
i
solului
datorat
surselor difuze, impactul

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

+

+

0

0

+

+

+

+

+

0

+

0

?

0

Observa ii

OMR28

OMR27

Conservarea resurselor
naturale epuizabile/utilizarea
resurselor regenerabile
Cre terea gradului de
con tientizare asupra
problemelor de mediu
provenite din sectorul
transporturilor

OMR26

energetic

OMR25

OMR24

Eficien

Transport durabil

OMR23

OMR22

OMR21

OMR20

OMR19

Peisajul i patrimoniul
cultural

Popula ie i s n tate uman

OMR18

OMR17

OMR16

OMR15

Biodiversitate

Managementul de eurilor

OMR12

OMR11

OMR10

OMR9

OMR8

OMR7

OMR6

OMR5

OMR4

OMR3

OMR2

OMR1

Obiective de mediu
MPGT

OMR13

Sol i
subsol

Ap

Aer

Schimb ri climatice

Obiective de mediu relevante pentru Evaluarea Strategica de Mediu referitor la:

?

?

?

?

?

?

?

+

+

?

?

?

?

+

?

?

+

+

+

+

+

+

+

?

?

?

?

+

Obiectivul general al MPGT este compatibil cu majoritatea
obiectivelor relevante ale evalu rii de mediu. Pentru
proiectele propuse de MPGT este necesar s se stabileasc
i s se aplice m suri de reducere a impactului asupra
mediului. Proiectele propuse trebuie s parcurg procedura
de evaluare a impactului asupra mediului i evaluare
adecvat dup caz, în scopul minimiz rii efectelor negative
asupra mediului.
Obiectivul de diminuare a emisiilor de poluan i n atmosfer
nu depinde doar de dezvoltarea infrastructurii de transport.
Dezvoltarea infrastructurii de transport poate atrage dup
sine o cre tere a cererii pentru transport i implicit o cre tere
a emisiilor n atmosfer . Sunt necesare implementarea unor
suri colaterale cum ar fi demersuri pentru utilizarea pe
scar larg a
combustibililor alternativi, mbun
irea
tehnologiei de func ionare a vehiculelor.
Îndeplinirea obiectivului de „Cre tere a gradului de
con tientizare asupra problemelor de mediu provenite din
sectorul transporturilor” poate fi dificil de realizat. De i scopul
implic rii publicului în cadrul procedurii de evaluare de mediu
pentru MPGT este acela de a con tientiza aspectele de
mediu i a determina asumarea r spunderilor de mediu,
îmbun
irea comportamentului fa de mediul înconjur tor
prin utilizarea unor mijloace i moduri de transport mai pu in
poluante este influen at
i de evolu ia economic la nivel
na ional i implicit costurile pentru utilizarea unui tip sau
altuia de transport.
Acest obiectiv specific de mediu al MPGT este compatibil cu
majoritatea obiectivelor relevante ale evalu rii de mediu, îns
nu face referire în mod direct la obiectivele stabilite pentru
managementul de eurilor.
Pentru proiectele propuse de MPGT este necesar s se
stabileasc i s se aplice m suri de reducere a impactului
asupra mediului.
Prin stabilirea i implementarea unui program de m suri
pentru evitarea/ reducerea impactului asupra mediului
MPGT poate contribui la men inerea/ atingerea obiectivelor
de mediu stabilite la nivel na ional i european pentru
aspectele de mediu luate în considerare pentru evaluare. Un
rol important în stabilirea corect a acestor m suri îl are i
gradul de implicare al factorilor interesa i reprezenta i în
cadrul grupului de lucru.

asupra
peisajului
patrimoniului cultural

Observa ii

OMR28

OMR27

Conservarea resurselor
naturale epuizabile/utilizarea
resurselor regenerabile
Cre terea gradului de
con tientizare asupra
problemelor de mediu
provenite din sectorul
transporturilor

OMR26

energetic

OMR25

OMR24

Eficien

Transport durabil

OMR23

OMR22

OMR21

OMR20

OMR19

Peisajul i patrimoniul
cultural

Popula ie i s n tate uman

OMR18

OMR17

OMR16

OMR15

Biodiversitate

Managementul de eurilor

OMR12

OMR11

OMR10

OMR9

OMR8

OMR7

OMR6

OMR5

OMR4

OMR3

OMR2

OMR1

Obiective de mediu
MPGT

OMR13

Sol i
subsol

Ap

Aer

Schimb ri climatice

Obiective de mediu relevante pentru Evaluarea Strategica de Mediu referitor la:

i

OM1-2
Reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de ser

0

0

+

0

?

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

0

?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

?

?

?

?

+

0

0

+

+

+

0

0

0

+

?

?

?

?

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

?

?

+

OM1-3 Protec ia s
ii
popula iei
prin
îmbun
irea condi iilor
de mediu i de siguran
a transportului

OM1-4
Reducerea
impactului
asupra
biodiversit ii
prin
prevederea de m suri
pentru
protec ia
i
conservarea
biodiversit ii
i

0

0

Îmbun
irea st rii infrastructurii de transport i încurajarea
modurilor de transport mai pu in poluante (feroviar, naval),
vor contribui la reducerea emisiilor de poluan i în atmosfer
i la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser .
Proiectele propuse de MPGT au drept scop reducerea
problemelor asociate transportului: gradul de uzur al
infrastructurii rutiere,
lipsa
autostr zilor,
reducerea
ambuteiajelor,
ocolirea
aglomer rilor
urbane,
lipsa
conectivit ii între anumite zone, precum i îmbun
irea
transportului feroviar i reducerea timpilor de c torie. Prin
aceasta se a teapt
îmbun
irea condi iilor de mediu
(calitatea aerului, reducerea polu rii atmosferice)
i
siguran ei transportului ceea ce face ca obiectivul de mediu
OM 1-3 al MPGT s fie compatibil cu obiectivele de mediu
pentru aer, schimb ri climatice, popula ie i s
tatea
uman .
Îmbun
irea condi iilor de mediu depinde îns
i de
op iunea popula iei pentru un anume mod de transport, fiind
cunoscut faptul c alegerea unui mod sau altul de transport
depinde de criteriul economic, urmat de cel de timp.
Înc din faza de planificare se va evita pe cât posibil
amplasarea proiectelor în sau în vecin tatea zonelor naturale
protejate. Stabilirea m surilor pentru diminuarea/ eliminarea
impactului asupra biodiversit ii se va realiza în procedura de
evaluare adecvat .
În cazul în care evaluarea adecvat relev efecte negative
semnificative asupra ariei naturale protejate i, în lipsa unor

asigurarea
coeren ei
re elei na ionale de arii
naturale protejate
OMR28

OMR27

OMR26

OMR25

OMR24

OMR23

OMR22

OMR21

OMR20

OMR19

OMR18

OMR17

OMR16

OMR15

Sol i
subsol

Ap

Schimb ri climatice

Aer

energetic

Conservarea resurselor
naturale epuizabile/utilizarea
resurselor regenerabile
Cre terea gradului de
con tientizare asupra
problemelor de mediu
provenite din sectorul
transporturilor

Eficien

Transport durabil

Peisajul i patrimoniul
cultural

Popula ie i s n tate uman

Biodiversitate

Managementul de eurilor

Obiective de mediu
MPGT
OMR13

OMR12

OMR11

OMR10

OMR9

OMR8

OMR7

OMR6

OMR5

OMR4

OMR3

OMR2

OMR1

Obiective de mediu relevante pentru Evaluarea Strategica de Mediu referitor la:

Observa ii

solu ii alternative, proiectul trebuie totu i realizat din
considerente imperative de interes public major, inclusiv de
ordin social ori economic, se vor stabili m suri compensatorii
pentru a proteja coeren a global a re elei «Natura 2000».
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Poten ialele efecte semnificative asupra mediului

În determinarea poten ialelor efecte semnificative asupra mediului s-au avut în vedere identificarea
modului în care scenariile propuse de MPGT (atât pentru fiecare sector de transport în parte cât i
cumulativ) duc la îndeplinirea obiectivelor de mediu relevante stabilite pentru fiecare aspect de mediu.
Pentru cuantificarea efectelor fiec rei scenariu, pe sectoare de transport (rutier, feroviar, aerian, naval,
intermodal) s-a utilizat un sistem de notare numeric i un sistem de codificare pe baz de culori.
Tabelul 8.1 Sistem de notare propus pentru evaluarea poten ialelor efecte asupra mediului pentru proiectele
propuse prin MPGT
Notarea/
cod culoare

Amploarea
impactului

+2

Impact pozitiv
semnificativ

+1

Impact pozitiv

0

Nu are niciun
efect/efectul nu poate fi
determinat

-1

Impact negativ

-2

Impact negativ
semnificativ

Descriere
Se refer la efectele majore (semnificative) cu caracter pozitiv,
care se manifest pe termen lung sau permanent, au scar larg
de acoperire i contribuie la îndeplinirea obiectivului de mediu
stabilit.
Se refer la efectele minore (reduse) cu caracter pozitiv directe
sau indirecte, care se resimt la nivel local i care pot contribuie
par ial la îndeplinirea obiectivului de mediu stabilit.
Efecte nule, extrem de reduse sau pentru care nu se pot face
previziuni exacte, sunt necesare detalii suplimentare din teren,
despre caracteristicile proiectelor i m rimea acestora .
Se refer la efectele minore (reduse) cu caracter negativ directe
sau indirecte, care se resimt la nivel local i fac dificil atingerea
obiectivului de mediu stabilit.
Se refer la efectelor majore (semnificative) cu caracter negativ,
care se manifest pe termen lung sau permanent, au scar larg
de acoperire i nu permit atingerea obiectivului de mediu stabilit.

Notarea i aprecierea efectelor s-a realizat evaluând efectele asupra obiectivelor relevante de mediu
pentru fiecare scenariu i sector de transport, n corelare cu rezultatele de natur tehnic ale Master
Planului, cum sunt:
Îmbun
irea i dezvoltarea infrastructurii de transport;
Cre terea gradului de siguran
i a fiabilit ii timpului de parcurs;
Cre terea competitivit ii între modurile de transport;
Modificarea vitezelor medii de transport i a duratei de c torie;
Îmbun
irea serviciilor de transport (investi ii pentru materiale rulantei; modernizare sta ii de cale
ferat ; modernizarea aeroporturilor i porturilor etc.);
Îmbun
irea desf ur rii circula iei pe Dun re;
Dezvoltarea/ mbun
irea transportului intermodal de marf i c tori;
Dezvoltarea economic i social , la nivel local, teritorial i na ional.
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Se consider c rezultatele de natur tehnice enumerate mai sus pot conduce în mod direct la
îndeplinirea obiectivelor de mediu relevante identificate i la atingerea intelor propuse, la diminuarea
impacturilor globale asupra mediului asociate transportului.
Pentru fiecare scenariu este prezentat justificarea efectelor identificate asupra obiectivelor de mediu
relevante stabilite, pe aspecte de mediu.
Acesta metodologie de evaluare permite pe de o parte vizualizarea rapid a efectelor asupra obiectivelor
de mediu i creeaz posibilitatea de a în elege tipul, natura i durata efectului, iar pe de alt parte permite
identificarea rapid a obiectivelor de mediu care nu vor putea fi atinse f
aplicarea unor m suri
adecvate de minimizare/reducere a efectelor negative.
Efectul cumulativ a fost evaluat prin însumarea punctajului acordat fiec rui obiectiv în parte pentru fiecare
sector de transport (rutier, feroviar, naval – porturi i c i navigabile, intermodal) i pe fiecare dintre cele 4
scenarii:
- Do nothing
- Do minimum
- Scenariul de dezvoltare ”Do something” (ES/EES)
- Scenariul Core TEN-T
Prin compararea punctajele ob inute pentru cele 4 scenarii propuse prin MPGT s-a putut determina care
este scenariul cu cele mai multe efecte pozitive pe termen lung i care poate conduce la atingerea
obiectivelor de mediu stabilite.
Rezultatele evalu rii sunt prezentate în detaliu în cele ce urmeaz i sintetic în matricea din Anexa 6.

8.1

Poten iale efecte semnificative asupra mediului – scenariul „Do nothing”

Acest scenariu ia în considerare situa ia actual a infrastructurii de transport i evolu ia activit ii de
transport f
aplicarea niciunei m suri.
În evaluarea poten ialelor efecte semnificative ale scenariului „Do nothing” i „Do minimum” asupra
obiectivelor relevante de mediu stabilite pentru fiecare aspect de mediu în parte s-a inut cont de
problemele de mediu identificate la nivel na ional pentru sectorul transporturilor respectiv de concluziile
analizei st rii actuale a mediului i ale evolu iei sale probabile în situa ia neimplement rii MPGT.
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Tabelul 8.2 Poten ialele efecte semnificative asupra mediului – scenariul “Do nothing”
Justificarea poten ialelor efecte semnificative asupra mediului identificate –
Punctaj alocat
scenariul „Do nothing”
Neimplementarea MPGT va avea efecte negative majore asupra obiectivelor de Obiectiv de mediu/ sector OMR1
transport
mediu relevante pentru aer, efecte care se vor manifesta pe termen lung.
Dintre modurile de transport, având n vedere ponderea semnificativ , transportul
rutier va influen a semnificativ obiectivele de mediu stabilite pentru factorul de mediu
„Aer”. În România sectorul rutier este cel mai important element din sistemul de
transport românesc în ceea ce prive te transportul de pasageri (50% din totalul
toriilor) i de m rfuri (75% din totalul transporturilor).
Sectorul de transport rutier are o contribu ie semnificativ la totalul emisiilor în
atmosfer (NOx, pulberi n suspensie, COVNM, metale grele) ca urmare:

Aer

Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport intermodal

-2
-1

Total

OMR2
-2
-1

-2

0

-1
-1

-1
-1

-7

-5

-

a st rii actuale a drumurilor (doar 52% din drumuri prezint
func ionare),

de

OMR1. Reducerea la nivel na ional a emisiilor de poluan i în
atmosfer generate de sectorul transporturi (COx, NOx, SO2,
particule în suspensie, metale grele, COV, HAP)

-

a parcului na ional auto nvechit (58% dintre totalul vehiculelor înmatriculate în
România au o vechime mai mare de 10 ani),

OMR2 Reducerea la minim a impactului transportului asupra
calit ii aerului în mediul urban i rural

-

a tipului carburantului folosit (doar 6% dintre vehicule utilizeaz combustibili
alternativi în timp ce 94% dintre vehicule recurg la utilizarea motorinei i
benzinei),

-

vitezei de deplasare,

-

num rului redus de rute ocolitoare a ora elor .

stare bun

Lipsa infrastructurii, corelat cu oferta s rac de transport public duc la modific ri ale
practicilor de transport, prin cre terea ponderii autoturismelor personale. Se
estimeaz o cre tere a num rului de c torii cu autoturismul cu peste 15% fa de
situa ia actual . O infrastructura inadecvat poate influen a/ încetini i tendin a de
reînnoire a parcului auto. Parcul de autovehicule a evoluat într-un ritm rapid în
perioada 1989-2010, fa de anul 1989 parcul crescând cu 64% pân în anul 1995.
Analizând situa ia din punct de vedere al tipului de combustibil se constat o cre tere
a ponderii autoturismelor diesel, de la aproximativ 28 % din totalul autoturismelor în
2005 pân la 44% în 2007, urmat de o stabilizare în jurul valorii de 33% în ultimii
ani.
În ceea ce prive te transportul feroviar, ca urmare a absen ei investi iilor pentru
între inerea, modernizarea i repara iilor capitale ale c ilor ferate timpii de parcurs
vor continua s se înr ut easc , întârzierea medie pe tren va cre te, ceea ce va
contribui la cre terea cererii pentru transportul rutier.
Prin aplicarea acestui scenariu, cre terea total a num rului de c torii pentru toate
modurile de transport va cre te cu 11%, ceea ce va determina o cre tere a volumului
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Justificarea poten ialelor efecte semnificative asupra mediului identificate –
scenariul „Do nothing”
de trafic, o cre tere a consumului de combustibil i o cre tere a cantit ii de emisii în
atmosfer .

Punctaj alocat

Transportul intermodal reprezint opera iunea de transport combinat (feroviar-rutier,
feroviar-naval, rutier-naval). În România, se utilizeaz cu prec dere transportul
combinat în containere prin intermediul unui lan logistic care are la capete
transportatori rutieri ce preiau unit ile de transport intermodal de la expeditori i le
transport pân la terminalul intermodal. Timpii lungi de parcurgere, capacitatea de
transport din sectorul feroviar au determinat diminuarea activit ii de transport de
marf în sectorul feroviar (expedi ii de m rfuri containerizate pe distan e lungi) în
favoarea sectorului rutier, un transport mai poluant cu contribu ii majore la emisiile de
poluan i în atmosfer .
Transportul rutier de m rfuri se deruleaz cu prec dere pe drumurile na ionale, iar
re eaua de transport rutier nu are suficiente rute de ocolire a zonelor urbane.
Intensificarea traficului rutier în zonele urbane va determina emisii de poluan i ale
ror concentra ii se vor men ine în continuare la valori ce dep esc limitele maxime
admise.
a cum s-a men ionat i la aspectul de mediu aer, men inerea re elei de transport n
starea actual va determina o cre tere a volumului de transport de c tori i marf
pentru sectorul rutier ceea ce atrage dup sine o cre tere a consumului de
combustibil i implicit o cre tere a emisiilor de gaze cu efect de ser .

Schimb ri
climatice

Eficien a combustibililor este indirect influen at de starea de dezvoltare a
infrastructurii de transport i de vechimea i eficien a parcului de vehicule. Taxele de
mediu impuse pentru vehiculele noi, num rul foarte mare de vehicule care sunt
adaptate doar pentru utilizarea combustibililor de tip petrolier, nemodernizarea sau
neextinderea infrastructurii de transport, num rul foarte mic de puncte pentru
alimentare cu combustibili alternativi/o infrastructur care nu permite dezvoltarea
unor astfel de puncte vor duce la cre terea gradului de utilizare cu eficien a minim a
combustibililor fosili.
În aceste condi ii va fi dificil s se ating inta propus pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de ser pân la nivelul anului 2020 (cu aproximativ 20% fa de nivelul
anului 1990) respectiv pentru sectorul transporturilor la nivelul anului 2030 reducerea
de 20% a emisiilor GES comparativ cu nivelul din 2008 i cu 60% în anul 2050
comparativ cu nivelul de emisii din anul 1990.
În lipsa unor investi ii corect proiectate nu se poate asigura adaptarea la schimb rile
climatice a infrastructurii de transport, în prezent infrastructurile de transport rutier,
feroviar, naval i aerian fiind vulnerabile îndeosebi la manifest rile evenimentelor
meteorologice extreme.

Obiectiv de mediu relevant/
sector transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport intermodal
Total

OMR3

OMR4

OMR5

-2
-2

0
0

-2
-2

-2

0

-2

-1
-1
-8

0
0
0

-2
0
-8

OMR3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera provenite
din activitatea de transport
OMR4. Îmbun
irea eficien ei combustibilului utilizat
OMR5. Reducerea vulnerabilit ii infrastructurii de transport la
schimb rile climatice
(inunda ii, condi ii meteo extreme,
temperaturile ridicate/sc zute, alunec rile de teren etc.).
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Justificarea poten ialelor efecte semnificative asupra mediului identificate –
scenariul „Do nothing”
Schimb rile climatice pot avea un impact negativ asupra infrastructurii de transport
(rutier i feroviar), cre terea temperaturilor, inunda iile, alunec rile de teren pot
conduce la deteriorarea acesteia i totodat perturbarea regimului de transport.
Fluctua iile privind regimul de curgere a râurilor i fluviului Dun rea au un impact
negativ direct asupra sectorului de transport naval. Aplicarea acestui scenariu va
avea un efect negativ semnificativ direct pentru obiectivul de reducere a
vulnerabilit ii infrastructurii de transport la efectele schimb rilor climatice. Este
necesar aplicarea unor m suri în ceea ce prive te lucr rile, materialele i
tehnologiile utilizate pentru reabilitarea, modernizarea i între inerea infrastructurii de
transport, astfel încât efectele schimb rilor climatice s fie reduse.

Punctaj alocat

Neimplementarea MPGT va avea efecte negative majore asupra obiectivelor de
mediu relevante pentru schimb rile climatice pentru OMR3, OMR5.
Acest scenariu are efecte negative semnificative asupra obiectivelor de mediu
stabilite pentru ap , pentru sectorul de transport naval maritim i fluvial.

Apa

Lipsa infrastructurii portuare moderne, precum existen a de dane abandonate,
macarale vechi, transportoare învechite sau lipsa de echipament special pentru
rfurile vrac conduc la opera iuni lente de înc rcare i desc rcare amplificând riscul
de apari ie a unor polu ri accidentale.
În lipsa unor lucr ri de investi ii pentru c ile navigabile, lucr rile de între inere pentru
men inerea condi iilor optime de naviga ie pe fluviul Dun rea vor fi de o mai mare
amploare, costisitoare, vor conduce la cre terea turbidit ii apei, resuspensia unor
cantit i de sediment din patul albiei, cu influen e asupra habitatelor acvatice i semiacvatice.
Acest scenariu are efecte negative minore asupra obiectivelor de mediu stabilite
pentru sol i subsol.

Sol i subsol

Modific ri în ceea ce prive te calitatea solului pot fi cauzate de emisiile de poluan i
în atmosfer provenite în principal de la transportul rutier. Poluan i precum NOx, SO2
i metale grele pot ajunge pe sol prin precipita iile care spal atmosfera.
Calitatea actual a infrastructurii de transport (drumuri, c i ferate) nu asigur un grad
ridicat de siguran în transport i poate duce la apari ia unor accidente care pot
conduce la polu ri accidentale ale solului.
Exist dovezi empirice c topografia i aliniamentul drumurilor, dar i curbele foarte
strânse de pe drumurile importante, creeaz condi ii periculoase pentru vehiculele de

Obiectiv de mediu relevant/
sector transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport intermodal
Total

OMR6

OMR7

OMR8

0
0

0
0

-1
-1

-2

-2

-1

0
0
-2

0
0
-2

-1
0
-4

OMR6. Prevenirea deterior rii corpurilor de ape de suprafa
i
ape subterane
OMR7. Reducerea modific rilor în morfologia i hidrologia
corpurilor de ap de suprafa
OMR8. Prevenirea/limitarea aportului de poluan i în apele de
suprafa
i subterane
Obiectiv de mediu relevant/
sector transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport intermodal
Total

-1
0

OMR1
0
-1
-1

0

-1

0

0
0
-1

0
0
-3

0
0
0

OMR9

OMR11
0
0

OMR9. Reducerea consumului de resurse naturale
OMR10. Prevenirea i reducerea polu rii solului i subsolului
OMR11 Dezvoltarea infrastructurii de transport corelat cu
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Justificarea poten ialelor efecte semnificative asupra mediului identificate –
scenariul „Do nothing”
transport m rfuri grele în timpul lunilor de iarn , precum i riscuri de coliziune
conducând la riscuri de apari ie a unor polu ri accidentale.

Punctaj alocat
îmbun

irea folosirii eficient a terenurilor

Prin nerealizarea lucr rilor de modernizare sau a cre rii unor coridoare noi de
transport, sectorul transporturi nu va contribui la modific ri ale gradului de ocupare al
terenului. Consumul de resurse naturale, în special petrol va fi în continuare ridicat,
lipsa unei infrastructuri de transport adecvate va men ine tendin a actual de utilizare
a mijloacelor de transport pe benzin i motorin .

Scenariul analizat are efecte negative reduse indirecte asupra obiectivelor de mediu
stabilite pentru managementul de eurilor i substan elor periculoase, îndeosebi
pentru sectorul rutier i feroviar.
Managementul
de eurilor i
substan elor
periculoase

Între inerea necorespunz toare a drumurilor, calitatea structurii acestora ar putea
determina cre terea cantit ii de de euri asociate activit ii de transport (de euri
rezultate în special din activit ile de repara ie i între inere a vehiculelor de
transport, de exemplu uleiuri uzate, anvelope, baterii uzate etc. ).
Se men ine ridicat riscul asociat accidentelor transportului
periculoase pe calea ferat , rutier i naval .

Biodiversitate

de de euri i m rfuri

Obiectiv de mediu
relevant/mod
de
transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport
naval
(porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport
intermodal

OMR12
-1
-1

0
0

0

0

0

0

-1

0

Total
-3
0
OMR12. Reducerea cantit ii de de euri generate.
OMR13. Cre terea cantit ii de de euri reciclate i valorificate
din sectorul transporturi

Scenariul analizat nu are efecte negative asupra integrit ii ariilor naturale protejate,
nu vor fi necesare alte lucr ri de defri are i nu vor ap rea fragment ri ale habitatelor
naturale.

Obiectiv de mediu relevant/

Cre terea cererii pentru transportului rutier poate avea îns efecte negative asupra
biodiversit ii prin cre terea volumului de trafic, a consumului de combustibil i
implicit a emisiilor în atmosfer , afectând calitatea aerului. Emisiile de gaze cu efect
acidifiant pot contribui la acidificarea solurilor influen ând indirect structura i
func ionarea ecosistemelor Cele mai expuse zone sunt cele din apropierea
drumurilor rutiere sau în zonele unde aceste drumuri traverseaz ariile protejate.
Lucr rile de dragare necesare men inerii condi iilor optime pentru naviga ie, polu rile
accidentale pe Dun re i în Marea Neagr cauzate de posibile devers ri
necontrolate ale navelor i/sau de accidente navale pot avea efecte negative asupra
ecosistemelor acvatice.

OMR13

OMR14

OMR15

Transport rutier
Transport feroviar

-1
-1

0
0

Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)

-1

0

sector transport

Transport aerian
0
0
Transport intermodal
0
0
Total
-3
0
OMR14. Reducerea presiunilor datorate infrastructurii de
transport care conduc la afectarea habitatelor naturale i a
biodiversit ii
OMR15.Limitarea suprafe elor defri ate

Justificarea poten ialelor efecte semnificative asupra mediului identificate –
scenariul „Do nothing”

Popula ia i
tatea
uman

i de gradul de

Num rul redus de rute ocolitoare a ora elor care s permit devierea traficului greu
în afara localit ilor, ambuteiajele vor conduce la men inerea ridicat a emisiilor de
poluan i în atmosfera i a nivelului de zgomot în interiorul localit ilor.
ile feroviare insuficient dezvoltate/modernizate vor determina cre terea cererii
transportului rutier ca modalitate de transport pentru c tori i marf . Transportul
rutier este una dintre cauzele principale pentru crearea disconfortului sonor i pentru
emisiile în atmosfer . Nivelul ridicat de zgomot i emisiile în atmosfer pot afecta
tatea popula iei care locuie te în vecin tatea acestor obiective.
Atingerea obiectivului de îmbun
ire a mobilit ii i facilitatea accesibilit ii c tre
anumite regiuni va fi dificil de atins în situa ia neimplement rii MPGT.

OMR19

Siguran a transportului depinde de calitatea c ilor de transport
dotare al acestora cu mijloace de semnalizare, iluminare adecvate.

OMR18

Scenariul analizat are efecte negative majore asupra obiectivelor de mediu stabilite
pentru popula ie i s
tatea uman . Men inerea sistemului actual de transport nu va
permite atingerea obiectivelor de siguran , limitarea nivelului de zgomot i
reducerea emisiilor în atmosfer .

Punctaj alocat
OMR17

Aspect de
mediu
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OMR16

AECOM

Transport rutier
Transport feroviar

-2
-2

-2
-1

-1
-1

-1
-1

Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)

-1

-1

0

-1

Obiectiv de mediu relevant/
sector transport

0
0
-1
-1
Transport aerian
0
0
0
-1
Transport intermodal
-5
-5
-3
-5
Total
OMR16. Protec ia popula iei împotriva riscurilor asociate
accidentelor rutiere
i feroviare, cre terea siguran ei
transportului de c tori i marf
OMR17. Protec ia s
ii umane cu îmbun
irea condi iilor
mediului înconjur tor prin reducerea efectelor transportului
asupra calit ii aerului
OMR18. Reducerea zgomotului generat de transport atât la
sursa, cât i prin m suri de atenuare, astfel încât nivelurile
generale de expunere s aib un impact minim asupra s
ii
popula iei
OMR19. Cre terea mobilit ii i accesibilit ii

Obiectiv de mediu relevant/

OMR20

OMR2
1

Transport rutier
Transport feroviar

0
0

0
0

Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)

0

0

sector transport

Peisajul i
patrimoniul
cultural

Efectele directe asupra peisajului i patrimoniului cultural sunt dificil de estimat.
Efecte negative ar putea avea emisiile în atmosfer (emisiile de poluan i cu efect de
acidifiere: SOx, NOx, COx) provenite din traficul rutier. Efectele de acidifiere cauzate
de ace ti poluan i pot afecta starea monumentelor istorice aflate în vecin tatea
drumurilor rutiere. Sunt necesare îns studii de specialitate pentru a determina i
confirma efectul emisiilor provenite din sectorul transportului asupra monumentelor
istorice.

Transport
durabil

Aplicarea acestui scenariu va avea efecte negative majore asupra obiectivelor de
mediu relevante stabilite pentru transportul durabil.

Transport aerian
0
0
Transport intermodal
0
0
Total
0
0
OMR20. Protec ia patrimoniului cultural i natural na ional
OMR21. Dezvoltarea infrastructurii de transport inând cont de
politicile de management, protec ie i amenajare a peisajului
Obiectiv de mediu relevant/ OMR22 OMR2
3

sector transport

Transport rutier

-2

-2

AECOM

Aspect de
mediu
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Justificarea poten ialelor efecte semnificative asupra mediului identificate –
scenariul „Do nothing”
Acest scenariu nu va conduce la ndeplinirea obiectivelor specifice ale Strategiei
privind transportul durabil pe perioada 2007-2013 i 2020, 2030:
modernizarea i dezvoltarea re elei de transport de interes european i
na ional, cre terea condi iilor de siguran
i a calit ii serviciilor;
liberalizarea pie ei interne de transport;
stimularea dezvolt rii economiei i a competitivit ii;
înt rirea coeziunii sociale i teritoriale la nivel regional i na ional;
compatibilitatea cu mediul înconjur tor
Utilizarea preponderent a transportului rutier pentru c tori i marf în detrimentul
celorlalte moduri de transport va men ine ridicat contribu ia sectorului transporturi la
cantitatea total de emisii în atmosfer .

Punctaj alocat
Transport feroviar

-2

-2

Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)

-2

-2

Transport aerian
Transport intermodal
Total

-2
-1
-9

-1
-1
-8

OMR22. Modernizarea i dezvoltarea sistemului na ional de
transport astfel încât s se asigure realizarea unui transport
durabil
OMR23.Îmbun
irea comportamentului transportului în rela ia
cu mediul înconjur tor

Sectorul transporturilor nu se va alinia la standardele Uniunii Europene în ceea ce
prive te infrastructura de transport, normele de reglementare tehnologice în privin a
emisiilor autovehiculelor, utilizarea combustibililor alternativi, reducerea consumului
de energie.
Obiectiv de mediu relevant/

Eficien a
energetic

Scenariul Do nothing va avea efecte negative majore asupra obiectivelor de mediu
stabilite pentru eficien a energetic . Reducerea consumului de energie pentru
sectorul transporturilor depinde de condi iile de transport pentru c tori i marf ,
starea drumurilor rutiere i a c ilor ferate. Faptul c rata de utilizare a c ii ferate i a
ilor navigabile în România este sc zut comparativ cu rata de utilizarea a c ilor
rutiere, nu va permite reducerea consumului de energie. Transportul rutier este
responsabil de un consum ridicat de combustibili petrolieri, dac ar fi s lu m în
calcul faptul c 95% dintre vehiculele care fac parte din Parcul Na ional Auto
utilizeaz combustibil de tip benzin i motorin .
De asemenea lipsa unei infrastructuri adecvate va întârzia decizia de achizi ie de
vehicule noi, mai performante atât din punct de vedere al emisiilor de poluan i, cât i
din punct de vedere al eficien ei energetice.

Conservarea i
utilizarea
eficienta a
resurselor
naturale/Utilizar
ea resurselor

sector transport

OMR24

OMR25

Transport rutier
Transport feroviar

-2
-2

-2
-2

Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)

-2

-2

Transport aerian
-1
-1
Transport intermodal
0
0
Total
-7
-7
OMR.24. Îmbun
irea eficien ei energetice în sectorul
transporturilor prin cre terea utiliz rii resurselor de energie
regenerabil i reducerea semnificativ a dependen ei de petrol
OMR25 Reducerea consumului de energie pentru sectorul
transporturilor

Acest scenariu nu va permite asigurarea unei infrastructuri minime pentru Acest
scenariu nu va permite asigurarea unei infrastructuri minime pentru combustibili
alternativi i alinierea la standardele tehnice europene. Cre terea utiliz rii
transportului rutier în detrimentul celorlalte sectoare de transport va conduce la
cre terea consumului de combustibili, cu prec dere a celor proveni i din petrol.

Transport rutier
Transport feroviar

-2
-2

Dup cum s-a prezentat i la aspectul de mediu anterior, lipsa unei infrastructuri

Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)

-2

Obiectiv de mediu relevant/
sector transport

OMR26

AECOM

Aspect de
mediu
regenerabile
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Justificarea poten ialelor efecte semnificative asupra mediului identificate –
scenariul „Do nothing”
adecvate poate influenta reînnoirea parcului auto, ceea ce poate influen a negativ i
utilizarea resurselor naturale.

Men inerea sistemului actual al infrastructurii de transport
îmbun
irea comportamentului fa de mediul înconjur tor.
Cre terea
gradului de
con tientizare

nu va permite

În lipsa investi iilor pentru mbun
irea condi iilor pentru transportul public, popula ia
va prefera n continuare utilizarea ca modalitate de transport autoturismele
proprii/autobuzele.

Punctaj alocat
Transport aerian
-1
Transport intermodal
0
Total
-7
OMR26. Reducerea exploat rii resurselor epuizabile
facilitarea utiliz rii celor regenerabile
Obiectiv de mediu relevant/ OMR2
OMR28
sector transport
7
Transport rutier
-1
0
Transport feroviar
-1
0
Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)

0

i

0

Transport aerian
0
0
Transport intermodal
0
0
Total
-2
0
OMR27. Informarea i con tientizarea popula iei cu privire la
efectele activit ii de transport asupra mediului i riscurile
asupra s
ii umane i riscurile asupra s
ii umane..
OMR28.Implicarea factorilor interesa i i consultarea acestora
pe tot parcursul procesului decizional în stabilirea
i
implementarea m surilor propuse pentru reducerea impactului
asupra mediului
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Ponderile poten ialelor efecte ale acestui scenariu asupra obiectivelor de mediu relevante sunt: 52%
efecte negative, 48% nu va avea efecte notabile, 0% efecte pozitive (v. Figura 8.1).

Ponderea poten ialelor efecte asupra
obiectivelor de mediu relevante scenariul Do nothing
Nr. total efecte negative
48%

52%

Nr.total efecte pozitive
Niciun efect/Efectul nu
poate fi estimat

0%

Figura 8.1 Ponderea poten ialelor efecte asupra obiectivelor de mediu – scenariul Do nothing

Transportul rutier va avea cele mai multe efecte negative asupra obiectivelor de mediu relevante, urmat
de transportul feroviar (Figura 8.2 i Figura 8.3). Transportul intermodal este foarte pu in dezvoltat,
efectele acestuia asupra obiectivelor de mediu se manifest n special prin utilizarea cu prec dere a
transportului rutier de marf (containere) n detrimentul celorlalte sectoare de transport. Transportul
feroviar intermodal pune dificult i n ceea ce prive te timpii de parcurs i nerespectarea termenelor de
expediere. Efectele negative asociate acestui sector de transport asupra obiectivelor de mediu aferente
stabilite (schimb rile climatice, aer, managementul de eurilor i substan elor periculoase) sunt reduse.

Tipul efectelor pe care le are scenariul Do
nothing asupra obiectivelor de mediu relevante
25

Numarul de efecte

21
20

19

18
16

15

15

12

Nr. total efecte negative

10

9

10

13

7

Nr.total efecte pozitive

5
0

0

0

0

0

0
Transport
rutier

Transport
feroviar

Transport
naval
(porturi si
cai de
navigatie)

Transport
aerian

Niciun ef ect/Efectul nu poate f i
estimat

Transport
intermodal

Sector de transport

Figura 8.2 Tipul efectelor asupra obiectivelor de mediu produse de scenariu Do nothing
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În graficul urm tor se prezint ierarhizarea n baza punctajului ob inut a contribu iei fiec rui sector de
transport asupra gradului de ndeplinire a obiectivelor de mediu ( n cazul de fa este vorba doar de
efectele negative produse de sectoarele de transport asupra obiectivelor relevante de mediu).

Ierarhizarea contributiei sectoarelor de transport la
efectele negative asupra obiectivelor de mediu relevante
- Scenariul "Do nothing"

0

Punctaj alocat

-5
Transport rutier
-10

Transport feroviar
Transport naval (porturi si cai de navigatie)

-15

Transport aerian
-20

Transport intermodal

-25
-30

Sector Transport

Figura 8.3 Ierarhizarea contribu iei sectoarelor de transport asupra obiectivelor de mediu
– scenariul „Do nothing”

Efectele scenariului Do nothing asupra obiectivelor de mediu relevante

Efecte negative

0

Transport rutier
Transport feroviar
-1
Transport naval (porturi si cai de
navigatie)
Transport aerian

-2

Obiective de mediu relevante

Figura 8.4 Efectele scenariului „Do nothing” asupra obiectivelor de mediu, pe sectoare de transport

Prin lipsa oric ror interven ii, scenariul „Do nothing” va avea cele mai multe efecte negative majore
asupra obiectivelor de mediu stabilite pentru: aer, schimb ri climatice, ap , popula ia i protec ia
ii umane, transport durabil, eficien a energetic i conservarea resurselor naturale (OMR1, OMR2,
OMR 3, OMR 5, OMR6, OMR7, OMR16,OMR 17, OMR22, OMR23, OMR24, OMR25, OMR26) atât
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pentru fiecare sector de transport în parte, cât i cumulativ (efectul cumulativ a fost evaluat prin
însumarea punctajului acordat fiec rui obiectiv în parte pentru fiecare mod de transport - rutier, feroviar,
naval, intermodal) – a se vedea Figura 8.4 i Figura 8.5.

Obiectivele de mediu afectate de poten ialele efecte negative ale scenariului Do
nothing

Obiwctive de mediu

OMR28
OMR27
OMR26
OMR25
OMR24
OMR23
OMR22
OMR21
OMR20
OMR19
OMR18
OMR17
OMR16
OMR15
OMR14
OMR13
OMR12
OMR11
OMR10
OMR9
OMR8
OMR7
OMR6
OMR5
OMR4
OMR3
OMR2
OMR1

-9

-8

-7

-6

-5
-4
Punctaj alocat

-3

-2

-1

0

Figura 8.5 Efectul cumulativ asupra obiectivelor de mediu - scenariul „Do nothing”

8.2

Poten iale efecte semnificative asupra mediului – scenariul ”Do minimum” (Scenariul
de referin )

Acest scenariu ia în considerare proiectele care sunt în curs de implementare i care au surse de
finan are asigurate. n cadrul scenariului de referin nu au fost propuse proiecte pentru transportul
intermodal (în aceast situa ie sectorului de transport intermodal nu va avea niciun efect asupra
obiectivelor de mediu).
Pentru marea majoritate a acestor proiecte a fost parcurs procedura de evaluare a impactului asupra
mediului (existând deciziile etapelor de încadrare sau acorduri de mediu emise de Autoritatea
Competent de Mediu, care stabilesc condi iile de implementare).
În alocarea punctajului pentru fiecare obiectiv în parte s-a inut cont i de faptul c pentru poten ialele
efecte negative asupra aspectelor de mediu supuse analizei au fost stabilite m suri pentru
reducerea/limitarea/evitarea impactului. Prin implementarea acestor m suri se consider c efectele
negative se diminueaz .

AECOM

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

238

Tabelul 8.3 Poten ialele efecte semnificative asupra mediului – scenariu Do minimum
Aspect de
mediu

Poten ialele efecte semnificative asupra mediului – scenariu „Do minimum”
Prin realizarea scenariului „Do minimum” (scenariului de referin ) modific rile induse sunt favorabile
dar ele nu sunt majore n raport cu scenariul „Do nothing” în ceea ce prive te manifestarea
efectelor negative asupra obiectivelor de mediu stabilite pentru aer.
Scenariul de referin încurajeaz dezvoltarea/îmbun
irea infrastructurii rutiere i va men ine
ridicat cererea pentru transportul rutier atât pentru c tori cât i pentru marf . Acest scenariu
include o serie de proiecte de modernizare, reabilitare drumuri rutiere, de construc ie de coridoare
rutiere noi (variante de ocolire a localit ilor, tronsoane de autostrad ).

Aer

Construirea unor variante de ocolire a localit ilor i a tronsoanelor de autostrad vor permite
reducerea cantit ii de emisii în atmosfer în zonele marilor aglomer ri urbane, prin devierea
traficului greu
i reducerea ambuteiajelor, cre terea vitezei de deplasare. Cre terea
interconectivit ii între ora e prin sectorul rutier, cre terea num rului de c torii pe distan e lungi
utilizând transportul rutier vor men ine ridicat contribu ia sectorului transporturi la cantitatea total
de emisii de poluan i în atmosfer , la nivel na ional. Disponibilitatea unor c i de transport de o
calitate îmbun
it va induce cre terea cantit ilor de emisii n atmosfer fa de cazul scenariului
”Do minimum”, ca urmare a num rului de kilometri parcur i de vehicul, ns la nivelul localit ilor se
teapt o reducere a emisiilor de poluan i n atmosfer datorita prelu rii de c tre noile rute a
traficului de pe drumurile existente.

Punctaj alocat
Obiectiv
de
mediu
relevant/
sector
transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval (porturi i
i de naviga ie)
Transport aerian
Transport intermodal
Total

OMR1

OMR2

-2
-1

-1
-1

-1

0

-1
0
-5

-1
0
-3

OMR1. Reducerea la nivel na ional a emisiilor de poluan i în
atmosfer generate de sectorul transporturi (COx, NOx, SO 2,
particule în suspensie, metale grele, COV, HAP)
OMR2 Reducerea la minim a impactului transportului asupra
calit ii aerului în mediul urban i rural

Prin realizarea scenariului de referin se estimeaz c va avea loc o cre tere a totalului c toriilor
zilnice pentru transportul rutier. Prin proiectele propuse în scenariul de referin , competitivitatea
transportului feroviar nu va cre te suficient n raport cu cea a transportului rutier. Timpii de c torie
nu vor fi îmbun
i semnificativ i nici condi iile de transport la nivel na ional. În schimb,
electrificarea unor linii de cale ferat va reduce emisiile de poluan i în atmosfer produse prin
utilizarea acestui mod de transport.
Modernizarea, reabilitarea infrastructurii de transport aerian poate duce la cre terea traficului aerian
contribuind la cre terea emisiilor de poluan i în atmosfer cu men inerea efector negative asupra
calit ii aerului.
Prin realizarea scenariului de referin este prognozat o cre tere semnificativ fa de nivelul anului
2011 a num rului total al pasagerilor care utilizeaz transportul aerian intern. Contribu ia transportul
aerian la totalul emisiilor de poluan i în atmosfer se va men ine ridicat .

Schimb ri
climatice

Scenariul de referin încurajeaz transportul rutier, proiectele propuse vor contribui la dezvoltarea/
îmbun
irea re elei de transport rutier, vor determina o cre tere a cerin ei pentru transportul rutier
atât pentru marf , cât i pentru c tori. Cre terea volumului de trafic rutier va determina i cre terea

Obiectiv
de
mediu relevant/
sector transport
Transport rutier

OMR3

OMR4

OMR5

-2

0

-1
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Poten ialele efecte semnificative asupra mediului – scenariu „Do minimum”
cantit ii de combustibil utilizat, ceea ce conduce la cre terea emisiilor de gaze cu efect de ser ,
men inându-se ridicat contribu ia sectorului transporturi la totalul emisiilor de gaze cu efect de ser .
Conform estim rilor ob inute cu ajutorul programului TREMOVE cantitatea total de emisii de gaze
cu efect de ser va fi mai mare decât n cazul scenariului do minimum. Contribu ia cea mai mare o
va avea sectorul rutier (v. Anexa 4). Cauza cre terii emisiilor de gaze cu efect de ser este cre terea
cererii de transport, a num rului de kilometri parcur i de vehicule.
Este dificil de estimat efectul acestui scenariu asupra obiectivului de cre terea a gradului de utilizare
a combustibilului alternativ. Îmbun
irea i dezvoltarea re elei de transport rutier va duce la
facilitarea transportului i implicit la cre terea cererii de combustibili, dar introducerea combustibililor
alternativi depinde i de al i factori: dezvoltarea economic , mijloace legale de stimulare, facilitarea
introducerii combustibililor alternativi i a vehiculelor care permit utilizarea acestor combustibili etc.
Se consider c acest scenariu ar putea avea efecte negative minore asupra obiectivului privind
reducerea vulnerabilit ii infrastructurii de transport la efectele produse de schimb rile climatice.
Proiectele pentru modernizare, reabilitare, extindere a infrastructurii de transport rutier, feroviar
respectiv pentru îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re propuse prin acest scenariu
cuprind m suri pentru adaptarea la condi iile schimb rilor climatice. De exemplu: m suri pentru
reducerea eroziunii, ap rarea împotriva inunda iilor, scurgerea apelor pluviale, reabilitarea
structurilor portuare, îmbun
irea c ilor de transport i fluidizarea traficului etc. Aceste m suri s-ar
putea s nu fie suficiente, sunt necesare atât studii de cercetare pentru determinarea impactului
schimb rilor climatice asupra diferitelor sectoare de transport, identificarea zonelor vulnerabile i
aplicarea ulterioar a celor mai bune m suri disponibile, cât i reglementari n ceea ce prive te
standardele de proiectare i tipul de materiale utilizate pentru lucr rile de construc ie a infrastructurii
de transport, astfel ncât aceasta s devin mai rezistent .

Naviga ia poate avea poten iale efecte negative asupra cursurilor de ap navigabile producând
alter ri de ordin hidromorfologic, fiind necesare programe de monitorizare care s fundamenteze
suri de diminuare a efectelor.
Apa

Proiectele propuse pentru c i navigabile i porturi (modernizarea porturilor, îmbun
irea condi iilor
de naviga ie, sisteme de monitorizare a calit ii apei, sisteme de preluare i prelucrare reziduuri de la
nave i interven ii pentru zonele portuare) vor conduce la diminuarea efectelor acestui sector de
transport asupra calit ii apei.
Pentru proiectele propuse pentru transportul rutier, feroviar, aerian conform informa iilor prezentate

Punctaj alocat
Transport feroviar
Transport
naval
(porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport
intermodal
Total

-2

0

-1

-2

0

-1

-2

0

-1

0

0

0

-8

0

-4

OMR3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser
provenite din activitatea de transport
OMR4. Îmbun
irea eficien ei combustibilului utilizat
OMR5. Reducerea vulnerabilit ii infrastructurii de transport
la schimb rile climatice (inunda ii, condi ii meteo extreme,
temperaturile ridicate/sc zute, alunec rile de teren etc.).

Obiectiv de
mediu
relevant/
sector
transport
Transport
rutier
Transport
feroviar
Transport
naval (porturi

OMR6

OMR7

OMR8

0

0

-1

0

0

-1

-1

-1

-1

AECOM
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Poten ialele efecte semnificative asupra mediului – scenariu „Do minimum”

Punctaj alocat

în cadrul actelor de reglementare care stabilesc condi iile de implementare (acordurile de mediu,
deciziile etapelor de încadrare) au fost luate toate m surile necesare pentru ca efectul realiz rii
acestora asupra calit ii apelor de suprafa
i subterane, respectiv asupra regimului hidrologic i
morfologic, s fie minim.
Îmbun
irea condi iilor de naviga ie, lucr rile de modernizare a porturilor pot conduce la cre terea
traficului naval i cre terea riscului de apari ie a accidentelor (a polu rilor accidentale). Asigurarea
enalului de naviga ie i semnalizarea corespunz toare vor contribui la reducerea riscului de
producere a unor accidente în timpul transportului de marf
Lucr rile de între inere periodice necesare asigur rii condi iilor pentru naviga ie (lucr rile de dragare)
au efecte negative minore asupra calit ii apei, se manifest pe perioad scurt de timp, sunt reduse
ca dimensiune în raport cu dimensiunile uzuale ale albiei se manifest limitat n spa iu i sunt de
regul reversibile.

i
c i
de
naviga ie)
Transport
aerian
Transport
intermodal
Total

0

0

-1

0

0

0

-1

-1

-4

OMR6. Prevenirea deterior rii corpurilor de ape de suprafa
i ape subterane OMR7. Reducerea modific rilor în
morfologia i hidrologia corpurilor de ap de suprafa
OMR8. Prevenirea/limitarea aportului de poluan i în apele
de suprafa
i subterane
Obiectiv de
mediu
relevant/

OMR9

OMR10

OMR11

-1

-1

0

-1

-1

0

0

-1

0

sector
transport

Acest scenariu are efecte negative reduse asupra obiectivelor de mediu stabilite pentru sol
subsol.

i

Proiectele de modernizare i construc ia de coridoare noi de drumuri rutiere vor determina modific ri
în ceea ce prive te categoria de folosin a terenurilor. Terenurile pe care sunt propuse aceste
investi ii au în general folosin de: terenuri arabile, p uni, livezi, p duri.
Sol i subsol

Prin îmbun
irea infrastructurii de transport, cre te siguran a transportului i se vor reduce riscurile
apari iei polu rilor accidentale.
Se consider ca efecte acestui scenariu asupra îmbun
irii eficien ei terenurilor nu vor fi notabile.
Proiectele propuse constau în reabilitarea/modernizarea infrastructurii existente i propunerea de
aliniamente noi (variante ocolitoare, autostr zii), ale c ror trasee sunt deja stabilite i aprobate.

Managementul

Scenariul analizat are efecte negative nesemnificative asupra obiectivului de reducere a cantit ii de

Transport rutier
Transport
feroviar
Transport naval
(porturi i c i de
naviga ie)

Transport
-1
0
0
aerian
Transport
0
0
0
intermodal
Total
-3
-3
0
OMR9. Reducerea consumului de resurse naturale
OMR10.
Prevenirea i reducerea polu rii solului i
subsolului
OMR11 Dezvoltarea infrastructurii de transport corelat cu
îmbun
irea folosirii eficient a terenurilor
Obiectiv de mediu
relevant/ sector

OMR12

AECOM

Aspect de
mediu
de eurilor i
substan elor
periculoase
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Poten ialele efecte semnificative asupra mediului – scenariu „Do minimum”
de euri generate (OMR12). Aceste efecte se manifest îndeosebi în perioada de realizare a
proiectelor, fiind necesare programe de management corespunz toare a de eurilor (colectarea i
eliminarea pe frac ii de de euri, reutilizarea acestora acolo unde situa ia o permite).
Încurajarea transportului rutier poate conduce la generarea unui volum de de euri asociate acestei
activit i ( de euri cum ar fi: vehicule scoase din uz, uleiuri uzate, baterii uzate, anvelope uzate etc.) .
mbun
irea infrastructurii de transport ns poate contribui la reducerea cheltuielilor privind
repara ia vehiculelor i cantit ii de de euri rezultate din activitatea de ntre inerea.
mbun
irea condi iilor de transport pentru sectorul rutier va determina o cre tere a cererii pentru
transportul rutier, implicit pentru transportul de marf . Cre terea volumului de trafic poate conduce la
crearea ambuteiajelor, afectarea condi iilor de siguran sau securitate a transportului de marfa i
apari ia riscurilor asociate producerii de accidente.

Scenariul analizat are efecte negative asupra ariilor naturale protejate.
Din lista scenariului de referin fac parte proiecte de modernizare a drumurilor, construc ia
variantelor de ocolire sau tronsoane de autostrad , proiectele pentru reabilitarea c ilor ferate care
traverseaz arii naturale protejate, fiind necesare în anumite situa ii i lucr ri de defri are (a se
vedea i capitolul Caracteristicile de mediu posibil a fi afectate).

Biodiversitate

Conform informa iilor din Studiul de Evaluare Adecvata n scenariul Do minimum 30 de proiecte
intersecteaz situri de importan comunitar (SCI) din Re eaua Natura 2000, dintre care 2 proiecte
navale, 5 proiecte feroviare i 23 de proiecte rutiere. În cazul re elei de situri de protec ie special
avifaunistic (SPA) 20 de proiecte se suprapun cu siturile, respectiv 2 proiecte navale, 4 proiecte
feroviare i 14 proiecte rutiere. Proiectele de infrastructur aerian incluse în acest scenariu nu
afecteaz situri din re eaua Natura 2000.
Aceste proiecte propun lucr ri de traversare a unor cursuri de ape, ceea ce ar putea influen a
negativ ecosistemele acvatice (cu prec dere în perioada construc iei).
Efectele negative asupra obiectivelor de mediu stabilite pentru aceast component au fost
identificate detaliat la nivel de proiect. Aceste proiecte au fost supuse procedurii de evaluare de
mediu sau/ i evalu rii adecvate, luându-se m suri ca impactul asupra ariilor naturale protejate i
asupra biodiversit ii s fie minim (au fost propuse m suri pentru facilitarea trecerii faunei terestre,
pentru reducerea zgomotului, colectarea i epurarea apelor uzate, managementul de eurilor etc.).
Pentru perioada de realizare i pentru perioada de operare sunt propuse programe de monitorizare a
biodiversit ii în zonele protejate traversate.

Punctaj alocat
transport

OMR13

Transport rutier

-1

Transport feroviar

-1

Transport naval (porturi
i c i de naviga ie)
Transport aerian
Transport intermodal
Total

0
0

-1

0

0
0
-3

0
0
0

OMR12. Reducerea cantit ii de de euri generate.
OMR13. Cre terea cantit ii de de euri reciclate
valorificate din sectorul transporturi
Obiectiv de
mediu relevant/
sector
transport
Transport rutier
Transport
feroviar
Transport naval
(porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport
intermodal
Total

OMR14

OMR15

-1

-2

-1

-2

-1

0

0

0

0

0

-3

-4

i

OMR14. Reducerea presiunilor datorate infrastructurii de
transport care conduc la afectarea habitatelor naturale i a
biodiversit ii
OMR15.Limitarea suprafe elor defri ate
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Scenariul analizat poate avea efecte pozitive minore asupra obiectivelor de mediu stabilite pentru
popula ie i s
tatea uman .
Prin dezvoltarea, modernizarea i îmbun
irea re elei de transport, transportul va deveni mai sigur,
va cre te mobilitatea popula iei c tre anumite zone. Se va reduce num rul accidentelor rutiere i
feroviare, îns vor r mâne în continuare zone unde se men ine ridicat riscul producerii accidentelor.
Popula ia i
tatea
uman

Pentru sectorul rutier, realizarea variantelor de ocolire a localit ilor i tronsoanelor de autostrad vor
permite devierea traficului greu în afara localit ilor, reducerea ambuteiajelor, cre terea vitezelor de
deplasare, reducerea consumului de combustibil. Toate acestea vor conduce la reducerea emisiilor
de poluan i în atmosfera i a nivelului de zgomot în interiorul localit ilor.
Încurajarea dezvolt rii transportului rutier determin îns i un volum mai mare de trafic i implicit
cre terea consumului de combustibil, ceea ce poate determina o cre tere a cantit ii de poluan i în
atmosfer la nivel na ional.
Prin realizarea h ilor strategice de zgomot pentru c i ferate (unul dintre proiectele propuse în
scenariul de referin ) se vor putea determina zonele cele mai expuse la poluarea fonic i se vor
putea propune m suri de ac iune pentru reducerea nivelului de zgomot i protec ia s
ii
popula iei.

Peisajul i
patrimoniul
cultural

Infrastructura de transport are efecte negative directe asupra peisajului, construc ia de noi
aliniamente poate conduce la modificarea peisajului natural (ocuparea permanent a unor suprafe e
de terenuri, lucr ri de defri are, lucr ri de demolare etc.). Proiectele propuse în scenariul de
referin
respect planurile de amenajare teritorial , planurile urbanistice zonale i generale.
Scenariul analizat nu are efecte negative notabile asupra obiectivelor de mediu stabilite pentru peisaj
i patrimoniul cultural. Proiectele propuse în scenariul de referin nu afecteaz patrimoniului cultural
i siturile arheologice (conform deciziilor etapelor de încadrare i a acordurilor de mediu).
Îmbun
irea infrastructurii de transport poate determina poten iale efecte pozitive pentru
valorificarea cultural
i natural a zonelor, facilitându-se accesul la anumite obiective de
patrimoniu. Cre terea volumului de trafic în sectorul rutier poate determina cre terea emisiilor de
gaze cu efect de acidifiere care ar putea contribui la deteriorarea obiectivelor de patrimoniu aflate în
vecin tatea rutelor de transport.

Obiectiv
de
mediu relevant/
sector transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval
(porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport
intermodal
Total

OMR19

Scenariul analizat poate avea efecte pozitive minore asupra obiectivelor de mediu stabilite pentru
popula ie i s
tatea uman .

Punctaj alocat

OMR18

Poten ialele efecte semnificative asupra mediului – scenariu „Do minimum”

OMR17

Aspect de
mediu
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AECOM

1
1

-2
-1

1
1

1
1

0

-1

1

1

0

-1

0

1

0

0

0

0

2

-5

3

4

OMR16. Protec ia popula iei împotriva riscurilor asociate
accidentelor rutiere i feroviare, cre terea siguran ei
transportului de c tori i marf OMR17. Protec ia
ii umane cu îmbun
irea condi iilor mediului
înconjur tor prin reducerea efectelor transportului asupra
calit ii aerului OMR18. Reducerea zgomotului generat de
transport atât la surs , cât i prin m suri de atenuare,
astfel încât nivelurile generale de expunere s aib un
impact minim asupra s
ii popula iei
OMR19. Cre terea mobilit ii i accesibilit ii
Obiectiv de
mediu relevant/
sector transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval
(porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport
intermodal
Total

OMR20

OMR21

-1
0

+1
0

0

0

0

0

0

0

-1

1

OMR20. Protec ia patrimoniului cultural i natural na ional
OMR21. Dezvoltarea infrastructurii de transport inând cont
de politicile de management, protec ie i amenajare a

AECOM

Aspect de
mediu
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Poten ialele efecte semnificative asupra mediului – scenariu „Do minimum”

Punctaj alocat
peisajului

Aplicarea acestui scenariu va avea efecte pozitive minore asupra obiectivelor de mediu stabilite
pentru transportul durabil. Scenariul de referin va conduce la modernizarea i dezvoltarea re elei
de transport na ional, la dezvoltarea re elei europene TEN-T, la cre terea condi iilor de siguran .
Transport
durabil

Trebuie totu i avut în vedere c acest scenariu propune dezvoltarea în principal al re elei de
transport rutier, celelalte modalit i de transport devenind mai pu in competitive.
Încurajarea transportului rutier nu va permite îmbun
irea considerabil a comportamentului în
rela ia cu mediul înconjur tor. Prin cre terea cererii pentru transportul rutier atât pentru c tori, cât
i pentru marf , se va men ine ridicat contribu ia sectorului transporturilor la cantitatea total de
emisii în atmosfer la nivel na ional..

Scenariul Do minimum va avea efecte pozitive reduse asupra obiectivului privind reducerea
consumului de energie. Prin modernizarea, reabilitarea i dezvoltarea re elei de transport rutier,
viteza de rulare va cre te, consumul de energie va fi mai redus.
Eficien a
energetic

Îmbun
irea eficien ei energetice este corelat cu efectele asupra schimb rilor climatice. Prin
dezvoltarea re elei de transport rutier va cre te i cererea pentru utilizarea transportului rutier,
transport care este responsabil de un consum ridicat de combustibili, îndeosebi combustibili fosili.
Electrificarea liniilor de cale ferat este un pas necesar îns în conjunctura curent acest demers nu
va diminua considerabil consumul de combustibil fosil având în vedere c energia electric este
produs folosind în bun m sur tot combustibili fosili. O data cu modificarea progresiv a surselor
de energie, efectele generale se vor manifesta la nivelul tuturor utilizatorilor de energie electric .

Obiectiv de
mediu relevant/
sector transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval
(porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport
intermodal
Total

OMR22

OMR23

1
1

-1
-1

1

-1

0

0

0

0

3

-3

OMR22. Modernizarea i dezvoltarea sistemului na ional de
transport astfel încât s se asigure realizarea unui transport
durabil
OMR23.Îmbun
irea comportamentului transportului în
rela ia cu mediul înconjur tor
Obiectiv de
mediu relevant/
sector transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval
(porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport
intermodal
Total

OMR24

OMR25

-1
-1

1
0

-1

0

0

0

0

0

--3

1

OMR.24. Îmbun
irea eficien ei energetice în sectorul
transporturilor prin cre terea utiliz rii resurselor de energie
regenerabil
i reducerea semnificativ a dependen ei de

AECOM

Aspect de
mediu
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Poten ialele efecte semnificative asupra mediului – scenariu „Do minimum”

Punctaj alocat
petrol.
OMR25 Reducerea consumului de energie pentru sectorul
transporturilor

Conservarea i
utilizarea
eficienta a
resurselor
naturale/Utilizar
ea resurselor
regenerabile

Cre terea
gradului de
con tientizare

Cre terea utiliz rii transportului rutier în detrimentul celorlalte moduri de transport va conduce la
cre terea consumului de combustibili fosili, ceea ce va avea poten iale efecte negative directe
asupra obiectivului de mediu stabilit pentru aceast component .
Pentru a se atinge inta stabilit pentru acest obiectiv va fi necesar s se stabileasc m suri pentru
introducerea pe pia a combustibililor alternativi, utilizarea acestora pentru celelalte sectoare de
transport i adaptarea tehnologic a mijloacelor de transport pentru utilizarea acestor combustibili.

Dezvoltarea re elei de transport rutier nu va permite îmbun
irea comportamentului fa de mediu
înconjur tor. Se estimeaz c popula ia va prefera în continuare utilizarea transportului rutier,
neavând alte alternative mai eficiente din punct de vedere al costurilor i al duratei c toriei.
Transportul rutier se num
printre activit ile care contribuie substan ial la cantitatea total de
emisii de poluan i în atmosfer i de emisii de gaze cu efect de ser .
Prin realizarea acestui scenariu se estimeaz c se va men ine ridicat cererea de transport cu
autoturisme, ceea ce va determina o reducere a gradului de utilizare a transportului public i a
transportului feroviar.
Informarea cu privire la efectele generate de proiectele propuse prin acest scenariu asupra mediului
i implicit asupra s
ii umane s-a realizat i n timpul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului.

Obiectiv de mediu relevant/ sector
transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval (porturi i c i de
naviga ie)
Transport aerian
Transport intermodal
Total

OMR26
-2
0
0
0
0
-2

OMR26. Reducerea exploat rii resurselor epuizabile
facilitarea utiliz rii celor regenerabile

Obiectiv de mediu
relevant/sector
transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval (porturi
i c i de naviga ie)
Transport aerian
Transport intermodal
Total

OMR27

OMR28

-1
0

0
0

0

0

0
0
-1

0
0
0

OMR27. Informarea i con tientizarea popula iei cu privire
la efectele activit ii de transport asupra mediului i
riscurile asupra s
ii umane i riscurile asupra
ii umane.
OMR28.Implicarea factorilor interesa i i consultarea
acestora pe tot parcursul procesului decizional în stabilirea
i implementarea m surilor propuse pentru reducerea
impactului asupra mediului

i
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Ponderea efectelor poten iale generate de scenariul de referin asupra obiectivelor de mediu relevante
este: 32 % efecte negative (din care 36% sunt produse de sectorul de transport rutier, 27 % sunt produse
de sectorul de transport feroviar, 24% sunt produse de sectorul naval, 13% sunt produse de sectorul
aerian ), 11% efecte pozitive (din care 40% sunt produse de sectorul de transport rutier, 33% sunt
produse de sectorul de transport feroviar, 20% sunt produse de sectorul naval, 13% sunt produse de
sectorul aerian) .

Ponderea poten ialelor efecte asupra
obiectivelor de mediu relevante - scenariul Do
minimum
32%

Nr. total ef ecte negative
Nr.total ef ecte pozitive

57%
11%

Niciun efect/Ef ectul nu poate f i
estimat

Figura 8.6 Ponderea poten ialelor efecte asupra obiectivelor de mediu – scenariul Do minimum

Tipul efectelor pe care le are scenariul Do minimum asupra
obiectivelor de mediu relevante
28

30

Nr. de efecte

25
20

20
17
13

15
10

10
6

5

13

12

Nr. total efecte negative
7

5

3

5

Nr.total efecte pozitive
1

Niciun efect/Efectul nu poate fi estimat
0 0

0
Transport
rutier

Transport
feroviar

Transport
naval (porturi
si cai de
navigatie)

Transport
aerian

Transport
intermodal

Sector de transport

Figura 8.7 Tipul efectelor asupra obiectivelor de mediu produse de scenariu Do minimum

Scenariul de referin nu propune proiecte pentru transportul intermodal, de aceea s-a considerat ca
acest mod de transport nu va avea niciun efect asupra obiectivelor de mediu relevante.
Scenariul de referin
ncurajeaz dezvoltarea transportului rutier, acest sector de transport va avea
poten iale efecte negative asupra obiectivelor de mediu stabilite pentru aer, schimb ri climatice, eficien a
energetic , conservarea resurselor epuizabile. Acest scenariul, cu prec dere prin sectorul rutier, face
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propunerea unor m suri suplimentare fa
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de cele

Figura 8.8 Ierarhizarea contribu iei sectoarelor de transport asupra obiectivelor de mediu– scenariul „Do
minimum”

Ponderea poten ialelor efecte negative va fi mult mai mic comparativ cu scenariul Do nothing (o
pondere de 32% fa de 52%). Scenariul “Do minimum” va avea efecte pozitive asupra urm toarelor
componente de mediu:
Popula ia i s
tatea uman (îmbun
irea siguran ei transportului, reducerea emisiilor de
poluan i în atmosfer la nivel local, reducerea nivelului de zgomot, facilitarea accesibilit ii i
sporirea mobilit ii între regiuni) – OMR16, OMR17 - pentru sectorul rutier i feroviar; OMR18, 19 pentru sectorul rutier, feroviar, naval.
transport durabil (îmbun
irea infrastructurii rutiere) – OMR22, sectorul rutier
eficien a energetic (reducerea consumului de combustibil) – OMR25, pentru toate modurile de
transport
peisaj i patrimoniul cultural (dezvoltarea proiectelor inând cont de planurile de amenajare a
teritoriului, planurile urbanistice generale i zonale) – OMR21, sectorul rutier
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Efectele scenariului Do minimum asupra obiectivelor de mediu relevante

Efecte pozitive

2

1
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval (porturi si cai de navigatie)

0

Transport aerian
Transport intermodal

Efecte negative

-1

-2

Obiective de mediu relevante

Figura 8.9 Efectele scenariului “Do minimum” asupra obiectivelor de mediu, pe moduri de transport
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Efectul cumulativ asupra obiectivelor de mediu - scenariul "Do minimum"
Efecte pozitive
4

Pontaj alocat

2

0

-2

-4

-6

Efecte negative

-8

Obiective de mediu

Figura 8.10 Efectele cumulate (pentru toate modurile de transport) ale scenariului “Do minimum” asupra
obiectivelor de mediu

Pentru scenariul “Do minimum” efectul cumulativ a fost evaluat prin însumarea punctajului acordat
fiec rui obiectiv în parte pentru fiecare sector de transport (rutier, feroviar, naval, intermodal), rezultatele
se prezint astfel:
efecte negative va avea asupra aspectelor de mediu aer (OMR1, OMR2), schimb ri climatice
(OMR3, OMR4, OMR5), ap ( OMR6, OMR7, OMR8), sol i subsol (OMR9, OMR10),
managementul de eurilor i substan elor periculoase (OMR12), biodiversitate (OMR14, OMR 15),
peisajul i patrimoniul na ional (OMR20), transport durabil (OMR23), eficient energetic (OMR
24), conservarea i utilizarea eficient a resurselor naturale / Utilizarea resurselor regenerabile
(OMR 26)
efecte pozitive va avea asupra aspectelor de mediu popula ia i s
tatea uman (OMR16,
OMR18, OMR19), transport durabil (OMR22), eficien a energetic (OMR25), peisaj i patrimoniul
cultural (OMR21)

8.3

Poten iale efecte semnificative asupra mediului – scenariile de dezvoltare ale MPGT

Aceste scenarii includ proiecte care vor conduce la :
dezvoltarea infrastructurii de transport rutier cu extinderea re elei de autostr zi i drumuri expres;
dezvoltarea infrastructurii de transport feroviar i îmbun
irea condi iilor de transport feroviar
(reabilitarea liniilor de cale ferat , modernizarea/înlocuirea materialului rulant);
cre terea competitivit ii modului de transport feroviar;
deblocarea circula iei în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T
de înalt calitate în condi ii optime;
îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re;
dezvoltarea modului de transport intermodal;
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iri aduse aeroporturilor.

Cele dou scenarii de dezvoltare propuse prin MPGT i analizate n cadrul Raportului de Mediu sunt:
Scenariul de Dezvoltare ”Do something” (ES/EES) realizat conform cerin elor din caietul de
sarcini. Acest scenariul include un num r de 120 proiecte (64 proiecte pentru sectorul rutier – 8
de proiecte de autostr zi – 887 km, 17 proiecte de drumuri expres ce includ si variantele de
ocolire aferente – 2241 km, 15 de proiecte pentru realizare de variante de ocolire – 182 km , 24 de
proiecte de reabilitare drumuri existente – 3225 km; 16 proiecte pentru sectorul feroviar –
mbun
irea condi iilor de transport pe aproximativ 4536 km cale ferat ; 12 proiecte pentru
sectorul intermodal, 14 proiecte pentru sectorul naval –11 pentru modernizare porturi i 3 proiecte
pentru c i naviga ie; 14 proiecte pentru sectorul aerian). Implementarea acestor proiecte se va
realiza pe orizonturi diferite de timp, respectiv 2014 -2020, 2021-2030, dup 2030.
Scenariul „Core TEN-T” (CTT). Suplimentar fa de termenii de referin a din caietul de sarcini
echipa AECOM a realizat la solicitarea Comisiei Europene un scenariu de dezvoltare suplimentar,
denumit „Core TEN- T” (CTT). Acest scenariu propune pentru sectorul rutier un num r de 10
proiecte de autostrad (1589 km de autostr zi) i 1 proiect pentru investi ii n ceea ce prive te
siguran a transportului. Pentru celelalte sectoare de transport (feroviar, naval, aerian i
intermodal) ierarhizarea investi iilor este similar cu cea propus n scenariul de dezvoltare
solicitat. Implementarea acestor proiecte se va realiza pe orizonturi diferite de timp, respectiv 2014
- 2020, 2021-2030, dup 2030.
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Tabelul 8.4. Analiza poten ialele efecte semnificative asupra mediului – Scenariul de Dezvoltare ”Do something„ (ES/EES)
Aspect de mediu

Poten ialele efecte semnificative asupra mediului
Acest scenariu va avea efecte pozitive asupra obiectivelor de mediu stabilite
pentru aer.
Acest scenariul include un num r de 120 proiecte include: 64 proiecte pentru
sectorul rutier – 8 de proiecte de autostr zi – 887 km, 17 proiecte de drumuri
expres ce includ si variantele de ocolire aferente – 2241 km, 15 de proiecte
variante de ocolire – 182 km, 24 de proiecte de reabilitare drumuri existente –
3225 km; 16 proiecte pentru sectorul feroviar – mbun
irea condi iilor de
transport pe aproximativ 4536 km cale ferat ; 12 proiecte pentru sectorul
intermodal, 14 proiecte pentru sectorul naval –11 pentru modernizare porturi i 3
proiecte pentru c i naviga ie; 14 proiecte pentru sectorul aerian.
Extinderea re elei de autostr zi, a drumurilor expres i variantelor ocolitoare
permite ocolirea localit ilor, ceea ce va determina o reducere a emisiilor de
poluan i n atmosfer pe plan local, în interiorul localit ilor.

Aer

Totodat trebuie avut n vedere c extinderea re elei de autostr zi, a drumurilor
expres i variantelor ocolitoare vor conduce la sc derea timpilor de c torie, dar
contribuie totodat i la cre terea num rului de kilometri parcur i (efectuarea de
torii mai lungi) deoarece devine disponibil o palet mai larg de atrac ii i
oportunit i de c torie (lucru confirmat de experien ele i situa iile similare din
alte ri). Astfel se estimeaz c emisiile de poluan i în atmosfer vor r mâne la
un nivel ridicat în special în ceea ce prive te sectorul rutier.
În etapa de construc ie proiectele propuse vor avea un efect negativ direct de
scurt durat asupra calit ii aerului prin emisiile provenite de la utilajele/
vehiculele i echipamentele de construc ii utilizate.
Îmbun
irea infrastructurii de transport feroviar (investi iile pentru reabilitarea
liniilor de cale ferat , nlocuirea materialelor rulante, electrificare) va spori
competitivitatea sectorului feroviar, facilitând cre terea volumului de transport de
marf
i c tori (în special pentru cei care nu de in un autovehicul). Prin
realizarea investi iilor propuse pentru scenariul de dezvoltare se a teapt o
cre tere a distan elor medii de parcurs, num rul de pasageri-km cre te ca urmare
a mbun
irii timpilor actuali de parcurs. Transportul feroviar induce emisii
specifice mai reduse în raport cu transportul rutier.
Moderniz rile propuse pentru coridoarele Ten-T aferente re elelor de cale ferat
ca i dezvoltarea re elei de autostr zi i drumuri expres pot induce o diminuare a
cerin ei pentru transportul aerian. Se estimeaz deci o diminuare a ponderii
acestui sector la cantitatea de emisii în atmosfer .

Punctaj alocat
Obiectiv de mediu
OMR1
OMR2
relevant/ sector
transport
Transport rutier
-2
2
Transport feroviar
-2
1
Transport naval
(porturi i c i
naviga ie)
-2
1
Transport aerian
-2
1
Transport intermodal
0
1
Total
-8
6
OMR1. Reducerea la nivel na ional a emisiilor de
poluan i în atmosfer
generate de sectorul
transporturi (COx, NOx, SO2, particule în suspensie,
metale grele, COV, HAP) OMR2 Reducerea la
minim a impactului transportului asupra calit ii
aerului în mediul urban i rural
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Prin aplicarea acestui scenariu va cre te disponibilitatea de transport de marf pe
ile navigabile.
Investi iile propuse pentru sectorul feroviar i naval (porturi, c i de naviga ie) vor
determina preluarea unei p i din transportul rutier de m rfuri (tone-km). Se
estimeaz c aceast schimbare va avea efecte pozitive asupra calit ii aerului.
Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier (realizarea autostr zilor, drumurilor
expres, variantelor de ocolire) va favoriza o cre tere a volumului de trafic pentru
deservirea nevoilor economiei i popula iei, cu cre terea corespunz toare a
consumului de carburan i ceea ce conduce la o cre tere a emisiilor de gaze cu
efect de ser . Se estimeaz c fa de situa ia actual cantitatea de emisii de
gaze cu efect de ser vor cre te, îmbun
irea condi iilor de transport rutier va
permite reducerea considerabil a sta ion rilor, cre terea vitezei de rulare
determinând o sc dere a consumului de combustibil pentru acelea i distan e
parcurse cu cre terea eficien ei utiliz rii carburan ilor. Dezvoltarea infrastructurii
de transport rutier va facilita ns efectuarea de c torii mai lungi datorit sporirii
accesibilit i ntre regiuni i implicit cre terea volumului de transport pe acest
sector fa de scenariul de referin .
Îmbun
irea condi iilor de transport feroviar i modernizarea materialelor rulante
(vagoane, locomotive) va facilita cre terea volumului de transport pentru acest
sector atât pentru c tori, cât i pentru marf . Contribu ia acestui sector la
emisiile de gaze cu efect de ser este mai redus decât cea a sectorului rutier.
Schimb ri
climatice

Se estimeaz c prin disponibilitatea unei re ele de transport terestru i naval mai
performante se va induce o u oar sc dere a cererii pentru transportul aerian,
ceea ce va genera un efect pozitiv asupra obiectivului de diminuare a emisiilor de
gaze cu efect de ser . Transportul aerian este în general un consumator
important de combustibil i poate avea o contribu ie semnificativ la emisiile de
gaze cu efect de ser . Începând din anul 2013, sectorul de transport aerian a fost
inclus în schema de comercializare a certificatelor de emisii printr-un
amendament la Decizia 2003/87/CE care a fost transpus i în legisla ia na ional
prin HG nr.399/2010 ceea ce a condus la implicarea operatorilor de avia ie din
Romania în implementarea unor m suri i ac iuni pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de ser ..
De i trendul general al consumului energetic chiar i pentru domeniul
transporturilor este mai degrab dictat de dezvoltarea economic în ansamblu,
decât de calitatea infrastructurii de transport, totu i îmbun
irea transportului
intermodal poate asigura condi ii competitive adecvate fa de toate modurile de
transport, asigurând disponibilitatea transferului c tre moduri durabile de
transport, contribuind într-o oarecare m sur la obiectivele României i cele
europene privind schimb rile climatice.

Obiectiv de
mediu
relevant/

OMR3

OMR4

OMR5

-2

0

1

-2

0

1

-2

0

1

-2

0

1

0
-8

0
0

1
5

sector
transport
Transport
rutier
Transport
feroviar
Transport
naval (porturi
i
c i
navigabile)
Transport
aerian
Transport
intermodal
Total

OMR3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera provenite din activitatea de transport
OMR4. Îmbun
irea eficien ei combustibilului
utilizat
OMR5. Reducerea vulnerabilit ii infrastructurii de
transport la schimb rile climatice (inunda ii, condi ii
meteo extreme, temperaturile ridicate/sc zute,
alunec rile de teren,etc.)
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În diminuarea efectelor acestui scenariu asupra obiectivului OMR4 un rol
important, pe lâng îmbun
irea infrastructurii de transport, îl au furnizorii de
carburan i care trebuie stimula i s introduc treptat pe pia carburan i cu un
con inut stabilit de biocarburan i, ca i furnizorii de vehicule care trebuie s
adapteze tehnologia de func ionare a vehiculelor puse pe pia . Sunt necesare
suri strategice pentru cre terea eficien ei combustibilului utilizat în sectorul
transportului, ceea ce va avea efecte indirecte de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de ser . În plus, cre terea ponderii vehiculelor electrice va avea efecte
pozitive semnificative doar coroborat cu m suri în domeniul energetic care s
asigure o cre tere a ponderii resurselor regenerabile în industria energetic .
Realizarea acestui scenariu va avea efecte pozitive asupra obiectivului de mediu
OMR5. Pentru noile proiecte se pot propune înc de la faza de planificare m suri
constructive, tehnologice pentru adaptarea la schimb rile climatice (acestea se
vor prezenta în capitolul M suri).
Lucr rile pentru îmbun
irea condi iilor de naviga ie, lucr rile de modernizare/
dezvoltare a infrastructurii portuare pot contribui la reducerea riscului de
producere a unor accidente în timpul transportului sau în timpul manipul rii m rfii.
De i prin realizarea acestor lucr ri se estimeaz o cre tere a traficului naval, prin
cre terea siguran ei datorat îmbun
irii condi iilor de naviga ie se estimeaz o
reducere a inciden ei accidentelor.

Apa

Îmbun
irea condi iilor de naviga ie nu va elimina în totalitate lucr rile de
dragare necesare între inerii enalului navigabil, îns se estimeaz c acestea se
vor reduce ca volum i interval de realizare. Aceste tipuri de lucr ri pot avea
efecte negative asupra calit ii apei i ecosistemelor acvatice, care se manifest
pe durat scurt de timp, pe zone restrânse.
Lucr rile pentru realizarea canalului de naviga ie Bucure ti-Dun re pot avea
efecte asupra ecosistemelor acvatice i va conduce la modific ri n morfologia i
hidrologia apelor de suprafa .
Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier i feroviar va îmbun
i siguran a
transportului, reducerea riscului de producere de accidente în timpul transportului
de marf . Pentru reducerea i controlul polu rii apelor este necesar ca o dat cu
realizarea acestor proiecte s se stabileasc si s se implementeze m suri de
mediu: de preluare, epurare i evacuare a apelor pluviale, a apelor uzate
tehnologice rezultate din activit ile de între inere etc.

Sol i subsol

Acest scenariu are efecte negative asupra obiectivului de reducere a gradului de
afectare a func iilor ecologice ale solului, îns se apreciaz c amploarea
acestora va fi redus . Realizarea proiectelor propuse va determina o cre tere a
gradului de ocupare permanent a terenurilor (determinat de construc ia unor

Obiectiv de
mediu relevant/

OMR6

OMR7

OMR8

1
1

-1
-1

0
0

1
1

-2
0

0
0

1
5

0
-4

0
0

sector transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval
(porturi i c i
naviga ie)
Transport aerian
Transport
intermodal
Total

OMR6. Prevenirea deterior rii corpurilor de ape de
suprafa
i ape subterane
OMR7. Reducerea modific rilor în morfologia i
hidrologia corpurilor de ap de suprafa
OMR8. Prevenirea/limitarea aportului de poluan i în
apele de suprafa
i subterane

Obiectiv de mediu
relevant/ sector

OMR9

OMR10

OMR11

-1
-1

1
1

1
1

transport
Transport rutier
Transport feroviar
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coridoare noi de drumuri rutiere, dot rile i obiectivele aferente infrastructurii de
transport).
Prin îmbun
irea infrastructurii de transport i a condi iilor de transport va cre te
gradul de siguran al activit ilor de transporturi i implicit se vor reduce riscurile
apari iei polu rilor accidentale.
Prin cre terea competitivit ii tuturor sectoarelor de transport se va ameliora
poten ialul de cre tere a emisiilor de poluan i în atmosfer în raport cu
dezvoltarea economic cu consecin e favorabile asupra emisiilor de poluan i
gazo i i implicit a tendin ei induse de acidifiere a solului.
Prin dezvoltarea acestor proiecte, inând cont de planurile de amenajare a
teritoriului, planurile urbanistice generale i zonale, se poate optimiza folosirea
eficient a terenurilor în zonele vizate

Managementul
de eurilor i
substan elor
periculoase

Dezvoltarea infrastructurii de transport i intensificarea activit ii de transport
poate avea efecte negative asupra obiectivului de reducere a cantit ii de de euri
generate (OMR12). Aceste efecte se manifest îndeosebi în perioada de
realizare a proiectelor, fiind necesare programe de management corespunz tor al
de eurilor (limitarea producerii de de euri, reciclarea acestora, reutilizarea
de eurilor acolo unde situa ia o permite, colectarea i eliminarea selectiv ,).
Intensificarea activit ii de transport poate conduce i ea în sine la generarea de
de euri asociate acestei activit i.
Prin deservirea nevoilor de transport induse de dezvoltarea economic i nevoilor
popula iei, îmbun
irea st rii infrastructurii de transport va favoriza o cre tere a
volumului de trafic i apari ia riscurilor asociate producerii de accidente în care
sunt implicate mijloacele de transport a substan elor periculoase. n schimb,
probabilitatea de apari ie a accidentelor raportat la num rul de kilometri parcur i
se va reduce propor ional cu cre terea condi iilor de siguran
oferite de
infrastructura de transport propus .

Transport
naval
(porturi
i
c i
naviga ie)
Transport aerian
Transport
intermodal
Total

0
-1

0
1

0
1

0
-3

1
4

1
4

OMR9. Reducerea consumului de resurse naturale
OMR10. Prevenirea i reducerea polu rii solului i
subsolului
OMR11 Dezvoltarea infrastructurii de transport
corelat cu îmbun
irea folosirii eficient
a
terenurilor
Obiectiv de mediu
relevant/ sector

OMR12

OMR13

-1
-1

0
0

-1
-1

0
0

-1
-5

0
0

transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport
naval
(porturi
i
c i
naviga ie) transport
maritim i fluvial
Transport aerian
Transport
intermodal
Total

OMR12. Reducerea cantit ii de de euri generate.
OMR13. Cre terea cantit ii de de euri reciclate i
valorificate din sectorul transporturi

Modernizarea i îmbun
irea st rii infrastructurii de transport va conduce la
cre terea siguran ei i securit ii transportului implicit n ceea ce prive te
transportul de m rfuri periculoase (pentru toate modurile de transport
Activitatea de transport i lucr rile de realizare a infrastructurii de transport pot
avea efecte negative directe
asupra ariilor naturale protejate, asupra
biodiversit ii. Efectele se manifest în special prin:
Biodiversitate

- conversia terenurilor (ocuparea unor suprafe e de teren din zona ariilor
protejate, de c tre obiectivele infrastructurii de transport);
- fragmentarea ariilor naturale protejate i întreruperea conectivit ii (prin
realizarea unor aliniamente noi de transport);

Obiectiv de mediu
relevant/ sector
transport
Transport rutier
Transport feroviar
Transport naval (porturi i
i naviga ie)

Transport aerian

OMR14

OMR15

-2
-1

-1
-1

-2
0

0
0
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- restrângerea sau eliminarea unor tipuri de habitate sau ecosisteme din
zonele în care se dezvolt infrastructura de transport;
- modific ri în ceea ce prive te densitatea popula iei i distribu ia speciilor de
faun i flor (cauzate de zgomotul produs de trafic, emisiile de poluan i i
gaze în atmosfer );
- polu rile accidentale, în special pe Dun re i în Marea Neagr cauzate de
devers ri necontrolate ale navelor i/ sau de accidentele navale;
- cre terea volumului de eurilor asociate activit ii de construc ie a
infrastructurii de transport i a intensific rii activit ii de transport.
Conform Studiului de Evaluare Adecvat , o parte din proiectele inclus în scenariul
de dezvoltare (ES/EES) intersecteaz ariile naturale protejate ce fac parte din
Re eaua Natura 2000. Lista proiectelor care intersecteaz
aceste i ariile
protejate intersectate sunt prezentate în Anexa 5B-C.

Transport intermodal
0
0
Total
-5
-2
OMR14.
Reducerea
presiunilor
datorate
infrastructurii de transport care conduc la afectarea
habitatelor naturale i a biodiversit ii
OMR15.Limitarea suprafe elor defri ate

Este necesar evaluarea individual detaliat a proiectelor si planificarea unor
suri specifice pentru prevenire i reducere a impactului datorat dezvolt rii
infrastructurii de transport ca i cea datorat intensific rii activit ii de transport
(acestea sunt descrise la capitolul M suri)., Stabilirea aliniamentelor noi trebuie
se fac astfel încât s se evite pe cât posibil traversarea ariilor naturale
protejate i s se limiteze procentul de teren afectat, ca i suprafe ele defri ate.
aplicarea unor m suri adecvate i f
impunerea unor restric ii (descrise la
capitolul M suri) acest scenariu poate avea efecte negative directe asupra
obiectivelor de mediu stabilite pentru aceast component .
Efectele se pot manifesta în cazul transportul rutier, feroviar (pentru care se
propun aliniamente noi), naval (lucr rile de între inere i îmbun
ire a condi iilor
de naviga ie) i intermodal (acesta din urm indirect prin combinarea modurilor de
transport utilizate i poten area transferului între ele).

Transport rutier
Transport
feroviar
Transport

naval

OMR19

Transportul va deveni mai sigur prin îmbun
irea condi iilor i infrastructurii de
transport, astfel c se estimeaz o reducere a inciden ei accidentelor. Prin
realizarea de variante de ocolire, autostr zi, linii de cale ferat de mare vitez ,
îmbun
irea condi iilor de naviga ie, modernizarea porturilor, aceste m suri de
dezvoltare i modernizare a infrastructurii de transport vor contribui la
îmbun
irea mobilit ii i accesibilit ii în diferite regiuni.

OMR18

Popula ia i
tatea uman

Obiectiv
de
mediu relevant/
sector
transport

OMR17

Scenariul analizat va avea efecte pozitive directe asupra tuturor obiectivelor de
mediu stabilite cu privire la popula ie i s
tatea uman .

OMR16

Luând în calcul aspectele prezentate pentru componentele de mediu aer,
schimb ri climatice, managementul de eurilor i substan elor periculoase, ap ,
din aceast perspectiv se estimeaz c realizarea proiectelor propuse prin acest
scenariu va contribui la îmbun
irea st rii actuale a mediului.

2

2

2

2

2
2

1
2

2
2

2
2
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Accidentele ce au loc pe re eaua de drumuri rutiere depind i de distribu ia
torilor pe diferitele tipuri de drumuri. Spre exemplu, rata accidentelor,
exprimat ca num rul de accidente pentru un milion de km parcur i de
autovehicule, este semnificativ mai mic pe autostr zi/ drumuri expres decât pe
drumurile na ionale, în special datorit gradului ridicat de protec ie dat de
sensurile de mers desp ite i de intersec iile denivelate. În cazul unui scenariu
cu un num r crescut de kilometri parcur i, se a teapt o reducere a riscului de
producere a accidentelor i implicit a num rului de accidente produse prin
preluarea traficului de pe drumurile jude ene i na ionale, mai pu in sigure, pe
drumurile mai sigure: autostr zi/drumuri expres.
Cre terea semnificativ a vitezelor de rulare pe drumurile na ionale, pe un num r
major de coridoare datorit dubl rii re elei de autostr zi si drumuri expres pân în
2020 va favoriza o interac iune mai mare între marile ora e i va determina
cre terea num rului de c torii pe distan e lungi (cre terea general a num rului
de kilometri parcur i cu autovehicule). Cre terea nivelului de venituri i reducerea
costurilor de operare a autoturismelor va determin cre terea distan elor de
torie ceea ce poate contribui la cre terea nivelului de poluarea fonic
i a
polu rii aerului la nivel regional în paralel cu o diminuare a acestor forme de
poluare în interiorul localit ilor.
Implementarea acestui scenariu va permite reducerea acestor forme de poluare
fa de situa ia actual existent la nivel na ional prin îmbun
irea infrastructurii,
a condi iilor de transport i prin scurtarea timpilor parcur i pân la destina ie, ca i
reducerea consumului specific de combustibil.
Efectele pozitive asupra s
favorizate de:

ii umane prin îmbun

irea calit ii aerului sunt

- Reabilitarea liniilor de cale ferat , înlocuirea materialelor rulante vechi
(vagoane, locomotive) vor determina cre terea ponderii transportului feroviar
atât pentru c tori, cât i pentru marf în contextul în care transportul
feroviar este mai pu in poluant decât transportul rutier.
- C ile navigabile vor reprezenta o cale mai eficient pentru transportul de
volum a m rfurilor vrac sau a celor în containere, pe distan e lungi la costuri
reduse. Avantajele transportului pe c ile navigabile interioare este dat de
impactul mai redus asupra emisiilor in aer.
Proiectele propuse prin acest scenariu trebuie s prevad
m suri pentru
diminuarea zgomotului în zone posibil a fi afectate în special de c tre traficul
rutier i cel feroviar. Sunt necesare m suri pentru men inerea nivelului de zgomot
în zonele aflate în vecin tatea infrastructurii de transport existente (drumuri, c i
ferate, porturi, aeroporturi, noduri intermodale).
Investi iile propuse prin acest scenariu vor avea un efect pozitiv semnificativ la

(porturi
i
naviga ie)

c i

Transport aerian
1
1
2
2
Total
7
6
10
10
OMR16. Protec iei popula iei împotriva riscurilor
asociate accidentelor rutiere
i feroviare,
cre terea siguran ei transportului de calatori i
marf OMR17. Protec ia s
ii umane cu
îmbun
irea condi iilor mediului înconjur tor prin
reducerea efectelor transportului asupra calit ii
aerului OMR18. Reducerea zgomotului generat
de transport atât la sursa cât i prin m suri de
atenuare, astfel încât nivelurile generale de
expunere s aib un impact minim asupra
ii popula iei
OMR19. Cre terea mobilit ii si accesibilit ii
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cre terea accesibilit ii i mobilit ii (obiectivul OMR19). Va cre te accesibilitatea
tre zonele periferice ale României, cum ar fi zona de nord-est a rii, de-a
lungul coridorului Buz u-Ia i. Acela i lucru se poate observa i pentru zonele de
nord-est în zona Cluj/Târgu Mure , precum i în zona de vest, în vecin tatea
municipiului Timi oara. O mare parte dintre zonele de vest i zona central a
României vor beneficia de cre teri importante ale accesibilit ii c tre pie ele i
oportunit ile de locuri de munc externe, demonstrând succesul Master Planului
în a ajuta România s i îmbun
easc competitivitatea în cadrul pie elor
regionale i europene.

Peisajul i
patrimoniul
cultural

Dezvoltarea infrastructurii de transport poate avea efecte negative directe asupra
peisajului. Construc ia de noi aliniamente de drumuri sau diverse obiective
aferente infrastructurii de transport (parc ri, terminale, centre de între inere, spa ii
de servicii, sta ii CF) pot conduce la modificarea peisajului natural (ocuparea
permanent a unor suprafe e de terenuri, lucr ri de defri are, lucr ri de demolare
etc.). Este necesar s se prevad m suri de diminuare a efectelor produse care
ar trebui implementate în paralel cu procesul de planificare i de construire a
infrastructurii de transport. Este necesar prevederea de m suri care s permit
dezvoltarea infrastructurii de transport inând cont de politicile de management,
protec ie i amenajare a peisajului.
Prin implementarea acestui scenariu se preconizeaz ameliorarea tendin ei de
cre tere a emisiilor de gaze cu efect acidifiant i implicit ameliorarea deterior rii
obiectivelor de patrimoniu aflate în vecin tatea rutelor de transport.

Obiectiv
de
mediu
relevant/ sector transport
Transport rutier
Transport feroviar

OMR20
0
0

OMR21
0
0

Transport naval (porturi i c i
naviga ie)

0
0
Transport aerian
0
0
Total
0
0
OMR20. Protec ia patrimoniului cultural i natural
na ional
OMR21. Dezvoltarea infrastructurii de transport
inând cont de politicile de management, protec ie
i amenajare a peisajului

În condi iile unei gestion ri sustenabile, prin facilitarea accesului la anumite zone,
îmbun
irea infrastructurii de transport poate determina poten iale efecte
pozitive din perspectiva valorific rii unor obiective din patrimoniul cultural i/sau
natural
Implementarea acestui scenariu va avea efecte pozitive prin prisma obiectivelor
de mediu stabilite pentru transportul durabil.

Transport durabil

Proiectele propuse vor contribui la modernizarea i dezvoltarea serviciilor de
transport, cre terea competitivit ii între sectoarele de transport, va facilita
dezvoltarea economic
i social la nivel teritorial, regional i na ional, va
contribui la reducerea impactului asupra mediului (reducerea emisiilor specifice
de poluan i i de gaze cu efect de ser ), diminuarea impacturilor globale ale
transporturilor

Obiectiv
de
mediu OMR22
relevant/ sector transport
Transport rutier
2
Transport feroviar
2
Transport naval (porturi
naviga ie)

OMR23
-1
1

i c i

2
1
Transport aerian
2
1
Transport intermodal
2
1
Total
10
3
OMR22. Modernizarea i dezvoltarea sistemului
na ional de transport astfel încât s se asigure
realizarea unui transport durabil
OMR23.Îmbun
irea
comportamentului

AECOM

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

257

transportului în rela ia cu mediul înconjur tor
Dezvoltarea i mbun
irea infrastructurii de transport va facilita instalarea
infrastructurii pentru combustibilii alternativi, propunere ce vizeaz predominant
dou sectoare de transport: cel rutier i cel naval, dar sunt necesare i ac iuni de
încurajare a p trunderii pe pia a vehiculelor i a navelor propulsate de motoare
func ionând pe baz de combustibili alternativi.

Eficien a
energetic

Prin modernizarea, reabilitarea i dezvoltarea re elei de transport rutier, feroviar,
se vor satisface ntr-o mai bun m sur nevoile de transport ceea ca poate
favoriza o cre tere a volumului de transport i implicit tendin a de a realiza
torii mai lungi. Prin facilitarea transportului, necesit ile de dezvoltare
economic ca i activit ile recreative pot determina cre teri n ceea ce prive te
consumul global de combustibil pentru sectorul de transport.
Timpul de parcurs pentru aceea i distan îns va sc dea i implicit consumul
specific de combustibil. De aceea s-a considerat c efectele pozitive ale acestui
scenariu nu sunt considerate semnificative prin prisma reducerii globale a
consumului de energie pentru sectorul transporturi, având îns influen pozitiv
în ce prive te consumul specific de energie (carburan i sau provenit din surse
alternative) raportat la kilometrul parcurs.

Conservarea i
utilizarea
eficienta a
resurselor
naturale/Utilizare
a resurselor
regenerabile

Cre terea
gradului de
con tientizare

Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare ac iuni de favorizare a p trunderii
pe pia a combustibililor alternativi i a mijloacelor de transport pe baz de
combustibili alternativi. Îmbun
irea i dezvoltarea infrastructurii de transport va
ine cont i de necesitatea de adaptarea la cerin ele europene privind echiparea
tuturor porturilor i a drumurilor re elei TEN-T centrale cu puncte de realimentare
cu combustibili alternativi define te specifica iile tehnice comune pentru aceast
infrastructur .
Influen a asupra mediului natural va fi controlat prin maniera de proiectare a
rutelor c ilor de transport, prin maniera de implementare coroborat cu evaluarea
individual a fiec rui proiect planificat.
Se estimeaz c acest scenariu va avea efecte pozitive directe pentru obiectivul
de îmbun
ire a comportamentului fa de mediul înconjur tor. Dezvoltarea,
modernizarea i extinderea re elelor de transport i cre terea competitivit ii intre
modurile de transport va permite orientarea c tre transporturi mai pu in poluante.
Sunt necesare îns mai multe ac iuni pentru sensibilizarea utilizatorilor de
transport si în elegerea de c tre ace tia a efectelor transportului asupra mediului.
Implicarea autorit ilor interesate i a publicului în procesul decizional atât în faza
de evaluare strategic , cât i în procedurile de evaluare a impactului asupra

Obiectiv
de
mediu OMR24
relevant/ sector transport
Transport rutier
-1
Transport feroviar
-1
Transport naval (porturi
naviga ie)

OMR25
-1
1

i c i

-1
1
Transport aerian
0
0
Transport intermodal
0
1
Total
-3
2
OMR.24. Îmbun
irea eficien ei energetice în
sectorul transporturilor prin cre terea utiliz rii
resurselor de energie regenerabil
i reducerea
semnificativ a dependen ei de petrol. OMR25
Reducerea consumului de energie pentru sectorul
transporturilor

Obiectiv de mediu relevant/ sector
transport
Transport rutier
Transport feroviar

OMR26

Obiectiv
de
mediu
relevant/sector transport
Transport rutier
Transport feroviar

OMR27

OMR28

0
0

2
2

0
0
0
0

2
2
2
10

0
0
Transport naval (porturi i c i naviga ie)
0
Transport aerian
0
Transport intermodal
0
Total
0
OMR26.
Reducerea
exploat rii
resurselor
epuizabile i facilitarea utiliz rii celor regenerabile

Transport naval (porturi
naviga ie)

Transport aerian
Transport intermodal
Total

i c i
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mediului pentru fiecare proiect individual, va permite adoptarea de m suri optime
pentru reducerea impactului asupra mediului, inând cont i de experien ele
anterioare privind implementarea acestor tipuri de proiecte, de preocup rile,
nevoile popula iei, obiectivele i planurile de ac iune existente în alte sectoare de
activitate colaterale cu sectorul transportului sau în rela ie direct cu acesta.

OMR27. Informarea si con tientizarea popula iei
cu privire la efectele activit ii de transport asupra
mediului i riscurile asupra s
ii umane i
riscurile asupra s
ii umane.
OMR28.Implicarea
factorilor
interesa i
i
consultarea acestora pe tot parcursul procesului
decizional în stabilirea i implementarea m surilor
propuse pentru reducerea impactului asupra
mediului
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Ponderea efectelor poten iale generate de scenariul de dezvoltare (ES/EES) asupra obiectivelor de
mediu relevante este: 22 % efecte negative (reparti ia pe moduri de transport: 33 % transport rutier,
27% transport feroviar,20% transport naval, 13 % transport aerian,7 % transport intermodal), 47 %
efecte pozitive (reparti ia pe moduri de transport: 18 % transport rutier, 23% transport feroviar, 18 %
transport naval, 18% transport aerian, 23% transport intermodal), restul de 31% sunt efecte
nule/care nu se pot estima - a se vedea Figura 8.11 i Figura 8.12.

Ponderea tipurilor de efectele generate
de scenariul de dezvoltare ES/EES
asupra obiectivelor de mediu relevante
Nr. total efecte negative

Nr.total ef ecte pozitive

31%

Niciun ef ect/Ef ectul nu poate f i estimat

22%

47%

Figura 8.11 Ponderea poten ialelor efecte asupra obiectivelor de mediu produse de scenariul de dezvoltare
(ES/EES)

Figura 8.12 Tipul efectelor pe care le are scenariul de dezvoltare ES/EES asupra obiectivelor de mediu

AECOM

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

260

Efectele scenariului de dezvoltare ES/EES asupra obiectivelor de mediu
relevante
2

Efecte pozitive

2

1

1
Transport rutier
Transport f eroviar
0

Transport naval (porturi si cai de navigatie)
Transport aerian
Transport intermodal

Efecte negative

-1

-1

-2

-2

obiective de mediu

Figura 8.13 Efectele scenariului de dezvoltare asupra obiectivelor de mediu, pe sectoare de transport

Ponderea poten ialelor efecte pozitive va fi mult mai mare comparativ cu scenariul Do minimum (o
pondere de 47 % fa de 11%). Scenariul de dezvoltare ES/EES va avea efecte pozitive asupra
urm toarelor obiective de mediu:
Aer (OMR1, OMR2) – pentru sectoarele aerian i intermodal (efecte determinate indirect de
investi iile propuse pentru sectorul rutier i feroviar)
Schimb ri climatice (OMR5) - pentru toate sectoarele de transport.
Ap (OMR6) - pentru toate sectoarele de transport
Sol i subsol (OMR10, OMR11) – transport rutier, feroviar, intermodal, aerian;
Popula ia i s
tatea uman (OMR16, OMR18, OMR19) - pentru toate sectoarele de transport;
Transport durabil (OMR22, OMR23) - pentru toate sectoarele de transport;
Eficien a energetic (OMR25) - transport rutier, feroviar, intermodal, naval.
Cre terea gradului de con tientizare asupra problemelor de mediu provenite din sectorul
transporturilor (OMR28) - pentru toate modurile de transport
Scenariul de dezvoltare ES/EES va avea poten iale efecte negative asupra urm toarelor obiective de
mediu:
Aer: (OMR1) – pentru toate sectorul rutier, naval, feroviar, aerian;
Schimb ri climatice (OMR3) - pentru sectoarele de transport rutier, feroviar, naval, aerian.
Ap (OMR7) - pentru toate sectoarele de transport rutier, feroviar, naval;
Biodiversitate: (OMR14) – pentru sectorul rutier, feroviar i naval; (OMR15) – pentru sectorul rutier
i feroviar;
Managementul de eurilor (OMR12) – pentru toate sectoarele de transport;
Sol i subsol (OMR9) – pentru sectorul de transport rutier, feroviar, intermodal, aerian;
Transport durabil (OMR23) – pentru sectorul de transport rutier
Eficien energetic (OMR24) – pentru sectorul de rutier, feroviar, naval; (OMR25) - pentru
sectorul de transport rutier
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Pentru scenariul de dezvoltare efectul cumulativ a fost evaluat prin însumarea punctajului acordat
fiec rui obiectiv în parte, pentru fiecare sector de transport (rutier, feroviar, aerian, naval, intermodal), iar
rezultatele se prezint astfel:
efecte negative va avea asupra aspectelor de mediu: aer (OMR1), schimb ri climatice (OMR3),
ap (OMR7), sol i subsol (OMR9), managementul de eurilor i substan elor periculoase
(OMR12), biodiversitate (OMR14, OMR15), eficien energetic (OMR24).
efecte pozitive va avea asupra aspectelor de mediu: schimb ri climatice (OMR5), ap (OMR6),
sol i subsol (OMR10, OMR11), popula ia i s
tatea uman (OMR16, OMR17, OMR18,
OMR19), peisaj i patrimoniu cultural (OMR20, OMR21), transport durabil (OMR22, OMR23),
eficien energetic (OMR25), cre terea gradului de con tientizare asupra problemelor de mediu
provenite din sectorul transporturilor (OMR28)
Efectul cumulativ asupra obiectivelor de mediu - Scenariu Do something
10

Efecte
pozitive

8
4
2

OMR27

OMR28

OMR25

OMR26

OMR23

OMR24

OMR21

OMR22

OMR19

OMR20

OMR17

OMR18

OMR15

OMR16

OMR13

OMR14

OMR11

OMR12

OMR9

OMR7

OMR8

OMR5

OMR3

OMR10

-8

OMR6

-6

Efecte
negative

OMR4

-4

OMR1

0
-2

OMR2

punctaj alocat

6

obiective de mediu

Figura 8.14 Efectele cumulate (pentru toate sectoarele de transport) ale scenariului de dezvoltare asupra
obiectivelor de mediu

În ceea ce prive te Scenariul Core TEN-T, poten ialele efectele asupra obiectivelor de mediu sunt
similare cu cele ale scenariului de dezvoltare.
Scenariul Core TEN- T” (CTT) difer de scenariul de dezvoltare ES/EES doar prin num rul de proiecte,
natura investi iilor fiind asem
toare (include proiecte pentru realizare aliniamente rutiere noi, proiecte
pentru reabilitarea c ilor ferate,
proiecte pentru modernizarea aeroporturilor, proiecte pentru
dezvoltarea/modernizarea porturilor, îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re, realizarea canalului
navigabil Bucure ti-Dun re) - v. Anexa 3B. Acest scenariu propune pentru sectorul rutier un num r de 10
proiecte de autostrad
i 1 proiect pentru investi ii n ceea ce prive te siguran a transportului. Dintre
aceste proiecte 2 se reg sesc i în scenariul de dezvoltare (ES i EES).
Scenariul Core TEN-T propune, pentru sectorul rutier, realizarea a unui num r de 1.589 km de autostr zi
comparativ cu scenariul de dezvoltare ES/EES care propune realizarea unui num r de 887 km de
autostr zi, 2241 km drumuri expres i 182 km variante de ocolire.
Lipsa unor variante de ocolire sau a drumurilor expres, face ca traficul greu s se desf oare n
continuare prin localit i, men inându-se nivelul ridicat de zgomot i de emisii de poluan i n atmosfer la
nivel local.
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Din estim rile privind emisiile de gaze cu efect de ser , realizate cu ajutorul programului TREMOVE,
acest scenariu va conduce pentru perioada 2014 -2030 la o cantitate mai mare de emisii de gaze cu efect
de ser comparativ cu scenariul ES/EES.
Acestui scenariu i s-a acordat un punctaj mai sc zut comparativ cu scenariul de dezvoltare ES/EES
pentru:
obiectivele de mediu stabilite pentru schimb rile climatice - cantitatea de emisii de gaze cu efect
de ser generat dup implementarea proiectelor propuse de acest scenariu va cre te atât la
nivel local, cât i la nivel na ional. Acest lucru este datorat cre terii generale a cererii de transport
pe sectorul rutier i tendin ei de cre tere a parcului auto.
obiectivele stabilite pentru s
tatea uman – acest scenariu va determina o cre tere a cantit ii
de emisii de poluan i n atmosfer , cre tere a nivelului de zgomot, o accesibilitate i mobilitate mai
redus spre anumite zone.
obiectivele stabilite pentru eficien a energetic – acest scenariu va determina un consum mai
mare de combustibil pentru aceea i km parcur i, ca urmare a utiliz rii cu o frecven mai mare a
infrastructurii rutiere existente.
Ponderea efectelor poten iale generate de scenariul de Core TEN-T asupra obiectivelor de mediu
relevante este: 46 % efecte negative, 33% efecte pozitive, 21% efecte nule/sau care nu pot fi estimate a se vedea figura 8.15 i 8.16.

Ponderea poten ialelor efecte asupra
obiectivelor de mediu relevante - scenariul
"Core TEN-T"
nr.efecte negative

nr.efecte pozitive

niciun ef ect/ef ectul nu poate fi estimat

21%
33%

46%

Figura 8.15 Tipul efectelor pe care le are scenariul Core TEN-T asupra obiectivelor de mediu
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Efecte pozitive

Efectele scenariului "Core TEN-T" asupra
obiectivelor de mediu relevante
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8
6
4
2
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OMR13
OMR14
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OMR21
OMR22
OMR23
OMR24
OMR25
OMR26
OMR27
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Efecte negative

0

-4
-6
-8

Obiective de mediu

Figura 8.16 Tipul efectelor pe care le are scenariul Core TEN-T asupra obiectivelor de mediu

Ponderea poten ialelor efecte pozitive va fi mult mai mare comparativ cu scenariul Do minimum (o
pondere de 46% fa de 11%) . Scenariul de Core TEN-T va avea efecte pozitive asupra
urm toarelor obiective de mediu:
Aer (OMR2) – pentru toate sectoarele de transport;
Schimb ri climatice (OMR5) - pentru toate sectoarele de transport;
Apa (OMR6) - pentru toate sectoarele de transport;
Sol i subsol (OMR10, OMR11) – transport rutier, feroviar, intermodal, aerian;
Popula ia i s
tatea uman (OMR16, OMR18, OMR19) - pentru toate sectoarele de transport;
Transport durabil (OMR22, OMR23) - pentru sectorul feroviar, naval, aerian i intermodal;
Eficien a energetic (OMR25) - transport feroviar, intermodal, naval;
Cre terea gradului de con tientizare asupra problemelor de mediu provenite din sectorul
transporturilor (OMR28) - pentru toate modurile de transport.
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Efectele scenariului de dezvoltare ES/EES asupra obiectivelor de mediu relevante

Efecte pozitive

2
2
1
1

Transport rutier

-1

OMR1
OMR2
OMR3
OMR4
OMR5
OMR6
OMR7
OMR8
OMR9
OMR10
OMR11
OMR12
OMR13
OMR14
OMR15
OMR16
OMR17
OMR18
OMR19
OMR20
OMR21
OMR22
OMR23
OMR24
OMR25
OMR26
OMR27
OMR28

Transport feroviar
0

Transport naval (porturi si cai de navigatie)
Transport aerian
Transport intermodal

Efecte negative

-1
-2
-2

Obiective de mediu

Figura 8.17 Efectele scenariului Core TEN-T asupra obiectivelor de mediu, pe sectoare de transport

Scenariul de Core TEN-T va avea poten iale efecte negative asupra urm toarelor obiective de mediu:
Aer: (OMR1) – pentru toate sectoarele de transport: rutier, naval, feroviar, aerian;
Schimb ri climatice (OMR3) - pentru toate sectoarele de transport rutier, feroviar, naval, aerian.
Ap (OMR7) - pentru sectoarele de transport rutier, feroviar, naval;
Biodiversitate: (OMR14) – pentru sectorul rutier, feroviar i naval; (OMR15) – pentru sectorul rutier
i feroviar;
Managementul de eurilor (OMR12) – pentru toate sectoarele de transport;
Sol i subsol (OMR9) – pentru sectoarele de transport rutier, feroviar, intermodal, aerian;
Transport durabil (OMR23) – pentru sectorul de transport rutier;
Eficien energetic (OMR24) – pentru sectoarele de transport rutier, feroviar, naval; (OMR25) pentru sectorul de transport rutier.
Pentru scenariul de Core TEN-T efectul cumulativ a fost evaluat prin însumarea punctajului acordat
fiec rui obiectiv în parte, pentru fiecare sector de transport (rutier, feroviar, aerian, naval, intermodal), iar
rezultatele se prezint astfel:
efecte negative va avea asupra aspectelor de mediu: aer (OMR1), schimb ri climatice (OMR3),
ap (OMR7), sol i subsol (OMR9), managementul de eurilor i substan elor periculoase
(OMR12), biodiversitate (OMR14, OMR15), eficien energetic (OMR24).
efecte pozitive va avea asupra aspectelor de mediu: schimb ri climatice (OMR5), ap (OMR6),
sol i subsol (OMR10, OMR11), popula ia i s
tatea uman (OMR16, OMR17, OMR18,
OMR19), peisaj i patrimoniu cultural (OMR20, OMR21), transport durabil (OMR22, OMR23),
eficien a energetic (OMR25), cre terea gradului de con tientizare asupra problemelor de mediu
provenite din sectorul transporturilor (OMR28)
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Efectele scenariului "Core TEN-T" asupra
obiectivelor de mediu relevante

Efecte pozitive
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Figura 8.17 Efectele cumulate (pentru toate sectoarele de transport) ale scenariului Core TEN-T asupra
obiectivelor de mediu

8.4

Analiza comparativ a poten ialelor efecte asupra mediului pentru cele 4 scenarii

Comparativ cu celelalte scenarii analizate (“Do nothing”, “Do minimum”) scenariul de dezvoltare i
scenariul Core TEN-T vor contribui la reducerea impactului global a sectorului transportului asupra
mediului.

Sector

Tabelul nr. 8.5. Analiza comparativ a scenariilor propuse prin MPGT
Punctaj alocat
Scenariul Do
Scenariul Do minimum
Scenariul de
nothing
dezvoltare

Scenariul Core
TEN-T

Transport rutier

-30

-17

6

0

Transport feroviar

-26

-11

9

7

-25

-11

7

5

-15

-8

11

10

-8

0

17

16

-104

-49

49

38

Transport naval
(porturi i cai
naviga ie)
Transport aerian
Transport
intermodal
Total
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Din analiza poten ialelor efecte asupra obiectivelor de mediu pe scenarii a rezultat c Scenariul de
Dezvoltare ES/EES este scenariul optim pentru implementare. Efectele negative generate de acest
scenariu sunt compensate de efectele pozitive. Prin stabilirea i implementarea unui sistem optim
de m suri pentru prevenirea, reducerea i controlul impactului asupra mediului (atât pentru faz de
execu ie, cât i pentru faza de exploatare) se estimeaz c efectele negative produse de
implementarea proiectelor propuse prin de acest scenariu vor fi nesemnificative i va permite
atingerea obiectivelor de mediu stabilite.
surile propuse sunt prezentate în capitolul 10 a acestui Raport de Mediu.

Nr. efecte

Analiza comparativa a efectelor asupra mediului - pe
scenarii
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nr. total efecte negative
Nr.total efecte pozitive
Niciun efect/Efectul nu poate fi estimat
scenariu Do
nothing

scenariul Do
minimum

scenariul de
dezvoltare
ES/EES

scenariul Core
TEN-T

Scenarii MPGT

Figura 8.18 Analiza comparativ a tipurilor de efecte asupra mediului pentru cele 4 scenarii
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Concluziile evalu rii adecvate a efectelor poten iale ale implement rii MPGT asupra re elei
Natura 2000

În conformitate cu decizia nr. 145790/23.10.2012 emis de Ministerul Mediului i Schimb rilor Climatice
– Direc ia Evaluare Impact i Controlul Polu rii, Master Planul se supune procedurii de evaluare de
mediu, în conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalu rii
de mediu pentru planuri i programe, respectiv procedurii de evaluare adecvat .
Studiul de Evaluare Adecvat a efectelor poten iale asupra siturilor Natura 2000 ale Master Planului
General de Transport (MPGT) al Romaniei a fost întocmit conform legisla iei na ionale, respectiv conform
cerin elor Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvat a efectelor poten iale ale planurilor sau
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar (Ordinul MMP nr. 19/2010). Studiul de
Evaluare Adecvat a fost realizat de AECOM în colaborare cu EPC Consultan de Mediu.
Studiul de Evaluare Adecvata analizeaz efectele produse de scenariile de dezvoltare a infrastructurii de
transport propuse în cadrul MPGT („Do Minimum”, ES/EES, CTT), descrise n capitolul 2 al Raportului de
Mediu.
Rezultatele studiului de evaluare adecvat reprezenta doar o „prim imagine de ansamblu” asupra
impactului proiectelor de transport asupra re elei Natura 2000 i nu o evaluare de detaliu a impactului
asupra tipurilor de habitate i speciilor de interes comunitar. Principalele limit ri ale studiului constau în:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Imposibilitatea localiz rii spa iale exacte a tipurilor de habitate i a speciilor de interes comunitar
(procesul de cartare i inventariere a habitatelor i speciilor Natura 2000 se afl în desf urare în
prezent i va dura înc un num r de ani);
Traseele proiectelor propuse sunt doar indicative, o mare parte dintre acestea putând suferi, în
perioada urm toare, modific ri semnificative;
În cadrul analizei realizate nu s-a putut ine cont de dinamica temporal a formelor de impact din
cauza faptului c la acest moment nu exist un calendar exact al implement rii proiectelor
MPGT;
Aprecierea sensibilit ii teritoriilor siturilor Natura 2000 s-a realizat prin considerarea procentului
de habitate i specii prezente pe fiecare tip de utilizare a terenului, fa de num rul total de
habitate i specii de interes comunitar existente în fiecare sit. Metoda aleas , reprezint cea mai
bun abordare utilizat pentru a putea oferi o imagine cât mai ampl cu privire la impactul
generat de implementarea proiectelor subsecvente MPGT asupra re elei na ionale de situri
Natura 2000, îns nu poate surprinde importan a teritoriilor siturilor pentru fiecare tip de
habitat i specie de interes comunitar. Altfel spus, conform metodologiei utilizate, noi am
considerat c un sit afectat pe o suprafa de 5% ar corespunde unui impact nesemnificativ, f
îns a ti dac în interiorul acelor 5% din interiorul sitului nu ar putea s se g seasc întreg
teritoriul unui habitat sau al unei specii i astfel la nivelul acestora din urm impactul s fie
semnificativ. O astfel de analiz nu poate fi realizat decât la nivelul unui sit sau al unui proiect;
Localizarea spa ial conven ional a habitatelor i speciilor (în func ie de tipul de utilizare al
terenului) reprezint o abordare precaut (ex: nu s-a inut cont de extinderea spa ial a
habitatelor indicat în formularul standard considerând de exemplu c orice habitat de paji te
poate fi reg sit pe toate suprafe ele de paji ti din situl respectiv), îns ineficient în localizarea cu
precizie a zonelor cu adev rat critice pentru men inerea habitatelor i speciilor pentru care a fost
desemnat situl;
Analiza GIS s-a bazat pe utilizarea unor dimensiuni standard ale proiectelor (ex: toate
autorstr zile au fost considerate a avea aceea i l ime) precum i ale distan elor de impact (ex:
pentru toate proiectele rutiere s-a considerat c zgomotul afecteaz o suprafa de 700 m
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calculat de la axul drumului). Este evident c o astfel de abordare poate produce în unele
cazuri supraestim ri i în alte cazuri subestim ri ale impactului generat.
Limit rile prezentate anterior fac imposibil estimarea impactului pentru fiecare tip de habitat i fiecare
specie de interes comunitar. Totodat , la acest nivel de analiz , studiul nu poate propune alternative la
proiectele analizate, îns poate sugera zonele unde trebuie intervenit la nivelul proiectelor pentru evitarea
apari iei unui impact semnificativ.
Rolul Studiului de Evaluare Adecvat a fost acela de a realiza o identificare preliminar a posibilit ii de
apari ie a unui impact semnificativ asupra re elei Natura 2000 în România.

CONCLUZIILE DESPRINSE DIN EVALUAREA ADECVAT

SUNT:

Analiza realizat în prezentul studiu ne permite s formul m urm toarele concluzii:
Master Planul General de Transport nu genereaz un impact semnificativ asupra re elei na ionale
de situri Natura 2000 în ansamblul s u, dat fiind extinderea spa ial redus a proiectelor
propuse.
Studiul prezint o variant maximal a scenariilor incluse în Master Planul General de Transport
(En. “worst-case scenario”) în sensul c este posibil ca nu toate proiectele incluse în scenariile
analizate s se implementeze în perioada de timp propus .
Principalele limit ri ale metodologiei de evaluare adecvat au fost prezentate în cadrul Studiului
de evaluare adecvat . Este important de men ionat faptul c pentru o parte important a
proiectelor, traseele puse la dispozi ie reprezint doar trasee indicative, ce pot suferi modific ri
importante în fazele de proiectare. Localiz rile proiectelor (pentru care nu au fost furnizare date
în format vectorial de c tre elaboratorul MPGT) realizate pentru scopul acestui studiu, pe baza
elementelor din titlurile proiectelor, sunt localiz ri aproximative, în acest caz putând ap rea
modific ri semnificative la momentul implement rii proiectelor individuale.
Scenariul Do minimum cuprinde o list de 106 proiecte distincte din care 7 nu includ lucr ri de
construc ie, 31 de proiecte care includ lucr ri de construc ii nu au putut fi localizate spa ial, iar 68
de proiecte care includ lucr ri de construc ie i sunt localizate spa ial au fost utilizate în analiza
impactului.
Scenariul de dezvoltare (ES/EES) cuprinde 119 de proiecte distincte care includ lucr ri de
construc ie i au fost utilizate pentru analiza impactului.
Scenariul CTT cuprinde 65 de proiecte distincte care includ lucr ri de construc ie i au fost
utilizate pentru analiza impactului.
În scenariul Do mínimum, 30 de proiecte intersecteaz situri de importan comunitar (SCI) din
Re eaua Natura 2000, dintre care 2 proiecte navale, 5 proiecte feroviare i 23 de proiecte rutiere.
În cazul re elei de situri de protec ie special avifaunistic (SPA), 20 de proiecte se suprapun cu
siturile, respectiv 2 proiecte navale, 4 proiecte feroviare i 14 proiecte rutiere. Proiectele de
infrastructur aerian incluse în acest scenariu nu afecteaz situri din re eaua Natura 2000.
În scenariul de dezvoltare (ES/EES), 64 de proiecte intersecteaz situri de importan comunitar
(SCI) din Re eaua Natura 2000, dintre care 6 proiecte navale, 15 proiecte feroviare i 43 de
proiecte rutiere. În cazul re elei de situri de protec ie special avifaunistic (SPA), 54 de proiecte
se suprapun cu siturile, respectiv 5 proiecte navale, 14 proiecte feroviare i 35 proiecte rutiere.
Proiectele de infrastructur aerian i intermodal incluse în acest scenariu nu afecteaz situri
din re eaua Natura 2000.
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În scenariul CTT, 30 de proiecte intersecteaz situri de importan comunitar (SCI) din Re eaua
Natura 2000, dintre care 6 proiecte navale, 15 proiecte feroviare i 9 proiecte rutiere. În cazul
re elei de situri de protec ie special avifaunistic (SPA), 28 de proiecte se suprapun cu siturile,
respectiv 5 proiecte navale, 14 proiecte feroviare i 9 proiecte rutiere. Proiectele de infrastructur
aerian i intermodal incluse în acest scenariu nu afecteaz situri din re eaua Natura 2000.
În acest faz nu pot fi evaluate zonele cu poten ial de coridor ecologic natural, aceast evaluare
fiind necesar a se desf ura în cadrul studiilor individuale pentru demararea proiectelor propuse.
Probabilitate mare de intersectare a unor coridoare ecologice apare dac proiectele sunt situate
în vecin tatea unor situri Natura 2000 sau intersecteaz suprafa a siturilor i când proiectele
propuse str bat suprafe e mari ocupate cu habitate Natura 2000.
Cea mai mare parte a poten ialelor impacturi semnificative pot fi evitate prin reconsiderarea
traseelor proiectelor i pozi ionarea lor în afara limitelor siturilor Natura 2000 (op iune preferabil
în cazul siturilor cu suprafe e mici) sau, dup caz, în afara zonelor ocupate de habitatele i
speciile de interes comunitar (op iune necesar în cazul siturilor care ocup suprafe e mari i
încorporeaz deja un nivel considerabil de prezen antropic ) .
Pentru situa iile în care evitarea intersect rii siturilor Natura 2000 sau a zonelor critice din
interiorul acestora nu este posibil este necesar considerarea unor m suri pentru reducerea i,
acolo unde este cazul, compensarea impacturilor semnificative.
Se apreciaz c pentru actuala configura ie a proiectelor propuse în scenariul de dezvoltare
(ES/EES) i scenariul CTT, o parte din suprafe ele siturilor Natura 2000 (SCI/SPA par ial
suprapuse) trebuie s fac obiectul unor m suri de evitare sau reducere pentru a preveni apari ia
unor impacturi semnificative.
M surile de reducere a impacturilor negative trebuie s se concentreze pe cre terea
permeabilit ii infrastructurilor de transport (în principal în cazul sectoarelor rutier i feroviar) i pe
reducerea nivelurilor de zgomot. Aceste preocup ri trebuie s acopere deopotriv proiectele nou
propuse precum i infrastructura existent în prezent.
M suri de compensare trebuie luate în considerare pentru toate proiectele care vor conduce la
pierderi de habitate Natura 2000 sau habitate critice ale speciilor de interes comunitar în interiorul
siturilor Natura 2000.
Evaluarea impactului precum i m surile de evitare, reducere i compensare trebuie
fundamentate la nivel de proiect pe baza unor studii riguroase care s includ componente
semnificative de investiga ii de teren. Se recomand realizarea studiilor de evaluare adecvat
pentru toate proiectele MPGT ce propun lucr ri de construc ii în interiorul sau în imediata
vecin tate (<1 km) a siturilor Natura 2000.
Proiectele de transporturi pot genera impacturi la distan
i pe termen lung i de aceea
monitorizarea efectelor lor precum i a succesului m surilor de reducere i compensare este
necesar pentru a asigura un nivel cât mai redus al impactului rezidual.
Se recomand reducerea la minim a spa iilor de servicii (parc ri, sta ii de distribu ie carburan i,
unit i de cazare i alimenta ie, etc) propuse în lungul proiectelor rutiere în interiorul i imediata
vecin tate (1 km) a siturilor Natura 2000 i evitarea propunerii lor în interiorul zonelor sensibile
(habitate Natura 2000, zone critice pentru speciile protejate).
Evaluarea de mediu din cadrul fiec rui proiect propus va lua în considerare i zonele aflate în
afara siturilor dar care prezint importan pentru speciile de interes comunitar (zone de hr nire,
zone de migra ie, zone de reproducere etc.). În conformitate cu legisla ia na ional , speciile de
interes conservativ beneficiaz de protec ie atât în interiorul cât i în exteriorul ariilor naturale
protejate. Din acest motiv, preocuparea privind identificarea poten ialelor conflicte cu speciile de
interes conservativ i habitatele acestora trebuie s fie prezent în toate fazele de proiectare i în
totalitatea complexit ii acestor proiecte. Aten ia trebuie concentrat în pincipal pe identificarea i
protejarea zonelor de migra ie/deplasare ale faunei de interes conservativ din afara siturilor
Natura 2000 ce poate fi intersectat de proiectele de transporturi dar aceast preocupare nu
trebuie neglijat nici în cazul proiectelor mici unde de exemplu reabilitarea cl dirii unei g ri poate
afecta spa ii de cuib rire ale unor p
ri sau hibernacule ale unor specii de lilieci.
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surile propuse pentru evitarea/diminuare/reducerea poten ialelor efecte ale MPGT asupra re elei
Natura 2000 sunt prezentate în capitolul 11 al Raportului de Mediu - M suri propuse pentru a preveni,
reduce i compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului rezultat în urma
implementarii Master Planului General de Transport.
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Poten ialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv
asupra s
ii, în context transfrontier

Dezvoltarea i modernizarea re elelor de infrastructur de transport au un rol important pentru
conexiunea unei ri cu rile vecine i valorificarea resurselor ei economice, turistice i culturale.
9.1

Situa ia existent – Integrarea re elei de transport na ionale în re elele europene de
transport

Prin pozi ionarea sa geografic , România are un rol important în tranzitul continental i intercontinental pe
principalele traiecte geografice Vest-Est i Nord-Sud. România de ine o re ea de infrastructur complex
(drumuri, c i ferate, c i navigabile, canale navigabile, porturi maritime i fluviale, aeroporturi, c i aeriene)
care asigur conectarea tuturor localit ilor la re eaua na ional de transport i la sistemele interna ionale
de transport. Din punct de vedere al condi iilor tehnice aceast re ea nu îndepline te în totalitate
standardele europene, fiind subdezvoltat .
Europa este traversat de 10 Coridoare Pan-Europene de Transport i are definite 4 Zone Pan-Europene
de Transport: Zona Pan-European de Transport a M rii Negre, Zona Pan-European de Transport
Arctic-Barents, Zona Pan-European de Transport Marea Mediteran , Zona Pan-European de
Transport Marea Ionic -Adriatic .
Rolul celor zece coridoare este de a crea leg turi între Europa de Vest i Europa de Est i între statele
din Europa de Est.
România are asigurat integrarea n re elele europene de transport prin:
Coridoare Pan-Europene de Transport, trei dintre coridoare traversând i Romania:
-IV. Berlin/Nurenberg-Praga-Budapesta-Constan a-Istanbul-Salonic,
-IX. Helsinki-St.Petersburg-Moscova-Pskov-Kiev-Ljubasevka-Chi in u-Bucure ti-DimitrovgradAlexandroupolis,
-VII. Dun rea: Dun rea, cu bra ul Sulina i Canalul Dun re-Marea Neagr .
Fiecare coridor are o componenta rutier
i una feroviar , cu excep ia Coridorului VII, care este
reprezentat de segmentul de Dun re în aval de Viena111.

111

http://www.mt.ro/domenii/transporturi/coridoare%20pan%20europene.html
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Figura 9.1 Harta Coridoarelor pan-europene de transport (Sursa:Ministerul Transporturilor)

Drumuri europene:

Figura 9.2 Harta drumurilor europene de transport (Sursa:Ministerul Transporturilor)

Re eaua TEN-T, global
drumuri, intermodal )

i central

(drumuri, porturi, c i navigabile, terminale cale ferat ,
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i central (Sursa: Ministerul Transporturilor)

Re eaua rutier TEN-T central în România va trebui finalizat la nivel de autostrad sau drum expres
pân la sfâr itul anului 2030. Re eaua rutier TEN-T global în România va trebui finalizat pân la
sfâr itul anului 2050112.
Punctele de frontier deschise traficului interna ional sunt prezentate în figura urm toare.

112

REZULTATELE ANALIZEI DOCUMENTARE Sectorul TRANSPORT (proiect), http://www.fonduriue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/20142020/Dezbateri%20parteneriale/Rezultatele%20analizei%20documentare/03.06.2013/1.Transport_22%20mai.pdf

AECOM

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

274

Figura 9.4 Puncte de trecere a frontierei deschise traficului interna ional
(Sursa: http://www.politiadefrontiera.ro/puncte.php)
Tabelul 9.1 Puncte de trecere a frontierei deschise traficului interna ional
Frontiere aeriene
Frontiera maritime i pe
Rutier i feroviar
Dun re
1. Henri Coand , Bucure ti (*);
Frontiere maritime:
Ungaria
1. Petea, rutier ;
2. Cluj-Napoca (*);
1. Constan a;
2. Urziceni, rutier ;
3. Sibiu (*);
2. Constan a Sud-Agigea;
3. Carei, rutier ;
4. Traian Vuia, Timi oara (*);
3. Mangalia;
4. Valea lui Mihai, feroviar i rutier ;
5. Transilvania, Târgu Mure (*); 4. Midia.
5. S cuieni, rutier ;
6. George Enescu, Bac u (*);
Porturi pe Dun re
6. Bor , rutier ;
7. Mihail Kog lniceanu,
1. Sulina (*);
7. Episcopia Bihor, rutier ;
Constan a (*);
2. Tulcea (*);
8. Salonta, feroviar i rutier ;
8. Satu Mare (**);
3. Gala i (*);
9. V and, rutier ;
9. Suceava (**);
4. Br ila (**);
10. Curtici, feroviar ;
10. Ia i (**);
5. Cernavod (**);
11. Turnu, rutier ;
11. Arad (**);
6. C ra i;
12. N dlac, rutier ;
12. Baia Mare (**);
7. Olteni a;
13. Cenad, rutier ;
13. Craiova (**);
8. Giurgiu;
14. Tudor Vladimirescu, rutier (RO-LA).
14. Tulcea (**);
9. Zimnicea;
Cu Bulgaria:
15, Aurel Vlaicu, Bucure ti,
10. Turnu M gurele;
1. Giurgiu, feroviar i rutier ;
neasa (***);
11. Corabia;
2. Ostrov, rutier ;
16. Oradea (***).
12. Bechet;
3. Negru Vod , feroviar i rutier ;
___________
13. Calafat;
4. Vama Veche, rutier ;
(*) Certificat ca aeroport
14. Or ova;
5. Calafat, feroviar i rutier .
interna ional.
15. Drobeta Turnu Severin;
Cu Serbia:
(**) Certificat ca aeroport
16. Moldova Veche.
1. Jimbolia, feroviar i rutier ;
deschis pentru trafic
__________
interna ional.
2. Stamora Moravi a, feroviar i rutier ;
(*) Dun rea maritim .
3. Naid , rutier ;
(***) Înc necertificat ( 8 ).
(**) Dun rea interioar .
4. Por ile de Fier I, rutier ;
5. Por ile de Fier II, rutier .
Cu Republica Moldova:
1. Gala i, feroviar i rutier ;
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2. Oancea, rutier ;
3. F lciu, feroviar ;
4. Albi a, rutier ;
5. Ia i (Ungheni), feroviar ;
6. Sculeni, rutier ;
7. Stânca, rutier ;
8. R
i Prut, rutier .
Cu Ucraina:
1. Siret, rutier ;
2. Vic ani, feroviar ;
3. Valea Vi eului, feroviar ;
4. Câmpulung la Tisa, feroviar ;
5. Halmeu, feroviar i rutier ;
6. Sighetul Marma iei, rutier .

9.2 Poten ialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra s
transfrontier , în situa ia implement rii MPGT

ii, în context

Dezvoltarea i îmbun
irea infrastructurii de transporturi reprezint un sector important pentru economia
româneasc i european care contribuie la fundamentarea oportunit ilor transfrontiere.
Statele care pot fi afectate în context transfrontier de planurile/ programele aprobate în România sunt
rile vecine: Bulgaria, Ungaria, Moldova, Serbia, Ucraina i rile care au litoral la Marea Neagr ,
respectiv Rusia, Georgia i Turcia.
Din punct de vedere al efectelor MPGT asupra mediului i s
ii umane în context transfrontier , sunt
relevante proiectele care se realizeaz la grani , care traverseaz râurile de frontier , cele care au
leg tur cu naviga ia pe Dun re. Analiza poten ialelor efecte semnificative s-a realizat pentru scenariul
de referin ( “Do minimum”) i scenariile de dezvoltare pentru acele proiecte care includ lucr ri de
construc ie i pentru care au fost puse de c tre titular traseele indicative.
Proiectele incluse în MPGT care vor fi implementate în apropierea liniei de frontier incluse în scenariul
de referin ( “Do minimum”) sau care ar putea avea leg tur cu punctele de frontier pentru traficul
interna ional sunt prezentate în tabelul 9.2.
Tabelul 9.2 Proiectele cu amplasare în vecin tatea zonelor de frontiera din scenariul de referin
„Do minimum”
Mod de
transport
Rutier

Rutier
Rutier

Feroviar
Naval
Naval

Categorie proiect
Modernizare
infrastructur rutier
Construc ie
infrastructur rutier
Poduri
Modernizare
infrastructur
de cale
ferat
Îmbun
irea naviga iei
pe enalele navigabile
Reabilitare/ modernizare
infrastructur portuar

Denumire
Reabilitare DN24 limita Gala i/VasluiCrasna i DN24B Crasna-Albi a Lot
3: DN 24B km 22+000 – DN 24B km
47+881 (vama Albi a)
Autostrada N dlac-Arad
Pod Giurgiu peste Dun re pe DN5
km 64+884
Modernizarea liniei cale ferat
Frontier -Curtici-Arad-Simeria,
Tronson 1: Frontier -Arad-km 614
Îmbun
irea condi iilor de naviga ie
pe sectorul C ra i-Br ila
Reabilitarea
i
modernizarea
infrastructurii portuare în portul
Olteni a

ara vecin
Republica Moldova

Ungaria
Bulgaria
Ungaria

Bulgaria
Bulgaria
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Dintre proiectele incluse în scenariul de referin ("Do minimum"), aflate în etapa de realizare/
implementare, au fost identificate 5 proiecte care se desf oar în apropierea frontierei sau au leg tur
cu naviga ia pe Dun re :
2 proiecte de infrastructur pentru transportul rutier, dintre care un proiect de reabilitare a unui
drum existent, un proiect pentru reabilitarea unui pod peste Dun re;
1 proiect de infrastructur pentru transportul feroviar – modernizare linie de cale ferat existent ;
2 proiecte de infrastructur pentru transportul naval – 1 proiect pentru mbun
irea condi iilor de
naviga ie pe sectorul C ra i-Br ila, 1 proiect pentru îmbun
irea infrastructurii portuare.
Aceste proiecte pot fi mp ite în trei mari categorii:
Proiecte care includ lucr ri de construc ie i implic realizarea unor coridoare noi de transport
(construc ie autostr zi)
Proiecte care includ lucr ri de reabilitare/ modernizare i care se realizeaz
pe coridoarele
existente de transport
Proiecte pentru îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re sau care implic realizarea unor
lucr ri de construc ie în zona Dun rii Fluviale
Siturile Natura 2000 din zona de frontier , identificate în vecin tatea proiectelor incluse în scenariu “Do
minimum” sunt prezentate în Tabelul 9.3. Dintre cele 3 situri Natura 2000 identificate, 2 apar in Ungariei
(HUKM20001 i HUKM20010), fiind situate la distan e mai mari de 1000 m fa a de proiectele men ionate,
i unul Bulgariei, respectiv BG0000534, situat la o distan de aproximativ 7000 m. inând cont de
distan ele la care sunt localizate aceste situri Natura 2000 fa de proiectele din scenariul "Do minimum"
situate în apropierea frontierei sau care au leg tur cu naviga ia pe Dun re, consider m c este pu in
probabil s apar un impact negativ semnificativ asupra acestor situri113.
Proiectele din acest scenariul sunt deja în etapa de implementare, pentru acestea a fost deja parcurs
procedura de evaluare a impactului asupra mediului: pentru proiectul de îmbun
ire a condi iilor de
naviga ie pe sectorul C ra i Br ila a fost emis acordul de mediu iar pentru celelalte proiecte s-a emis
decizia etapei de încadrare.
Din analiza informa iilor de mediu disponibile la acest stadiu (acorduri de mediu, decizii etap de
încadrare) reiese ca niciunul dintre aceste proiecte nu induce un impact negativ semnificativ în context
transfrontier asupra mediului i asupra s
ii umane.

113

Localizare aproximativ a celor mai apropiate situri Natura 2000 situate pe teritoriile rilor vecine, a fost
realizat cu ajutorul bazei de date disponibile pe site-ul Agen iei Europene de Mediu (situri Natura 2000 n format
shp pentru Bulgaria i Ungaria). Acest lucru a fost posibil pentru proiectele, pentru care au fost puse la dispozi ie
traseele indicative. Sursa informa iilor: Studiul de Evaluare Adecvat , 2014, AECOM – EPC Consultan Mediu
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Tabelul 9.3 Proiectele cu amplasare în vecin tatea zonelor de frontiera din scenariul de referin ( „do
minimum”), codul, denumirea i distanta aproximativa fata de siturile Natura 2000 situate pe teritoriile tarilor
vecine
Mod de
Categorie
Denumire
ara
Cod sit
Denumire sit
Distan a
transpor proiect
vecina Natura
Natura 2000
aproximativ
t
2000
fa de
localizarea
proiectului
(m)
Rutier
Construc ie
Autostrada N dlac-Arad
Ungaria HUKM2000 Hódmezõvásárhel 1000
infrastructur
1
y környéki és
rutier
csanádi-háti
puszták
Feroviar

Modernizare
infrastructur
de cale
ferat

Modernizarea liniei cale
ferat Frontier -CurticiArad-Simeria, Tronson 1:
Frontier -Arad-km 614

Ungaria

HUKM2001
0

GyulaSzabadkígyósi
Gyepek

3500

Naval

Îmbun
ire
a naviga iei
pe enalele
navigabile

Îmbun
irea condi iilor
de naviga ie pe sectorul
ra i-Br ila

Bulgari
a

BG0000534

Ostrov Chayka

7000
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Figura 9.5 Proiecte de infrastructura de transport propuse n vecin tatea liniei de frontier - scenariul Scenariul de referin

„Do minimum”
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Pentru scenariile de dezvoltare n mod similar, pentru analiza efectelor n context transfrontier s-au
considerat proiectele situate n vecin tatea frontierei, care traverseaz râurile de frontier sau cele care
au leg tur cu naviga ia pe Dun re. n acest mod au fost identificate un num r de 20 proiecte pentru
scenariul de dezvoltare ES/EES i un num r de 15 proiecte pentru scenariul „Core TEN-T” care sunt
prezentate n tabelul 9.4, respectiv figura 9.6.
n func ie de tipul de investi ii aceste proiecte pot fi împ

ite în trei categorii:

Proiecte care includ lucr ri de construc ie i implic realizarea unor coridoare noi de transport
(construc ia de autostr zi i drumuri expres);
Proiecte care includ lucr ri de reabilitare i care se realizeaz
pe coridoarele existente de
transport (reabilitarea c ilor ferate existente);
Proiecte pentru îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re sau care implic realizarea unor
lucr ri de construc ie în zona Dun rii Fluviale.
Scenariul Core TEN-T difer de scenariu Do something doar prin proiectele propuse pentru sectorul
rutier.
Tabelul 9.4 a) Proiectele cu amplasare în vecin tatea zonelor de frontier din scenariul ”Core TEN-T”
Sector de
transport

Categorie proiect

Denumire proiect
Scenariul „Core TEN-T”

ara vecin

Rutier

Construc ie
infrastructur rutiera

Autostrada Bac u-Suceava-Siret (H11)

Ucraina

Rutier

Construc ie
infrastructur rutiera

Autostrada Târgu Mure - Pa cani- Ia i-Ungheni
(H15)

Republica
Moldova

Rutier

Construc ie
infrastructur rutiera

Autostrada Craiova – Calafat (H10)

Bulgaria

Rutier

Construc ie
infrastructur rutiera

Autostrada Timi oara-Moravi a (H27)

Feroviar

Similar cu scenariul „Do something”

Naval

Similar cu scenariul „Do something

Serbia

Tabelul 9.5 b) Proiectele cu amplasare în vecin tatea zonelor de frontier din scenariul ”Do something”
Sector de
transport
Rutier
Rutier

Denumire Proiect
Scenariul ”Do something”

ara
vecin

Modernizare/reabilitare
infrastructura rutiera

Timisoara- Moravi a (R1)

Serbia

Modernizare/reabilitare
infrastructura rutiera

Bucure ti – Giurgiu (R2)

Bulgaria

Categorie proiect
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ara
vecin

Rutier

Modernizare/reabilitare
infrastructura rutiera

Craiova – Calafat (R3)

Bulgaria

Rutier

Modernizare/reabilitare
infrastructura rutiera

Drobeta Turnu Severin Calafat (R4)

Bulgaria

Rutier

Construc ie infrastructura
rutiera

Autostrada Gil u – Bor
(OR12)

Ungaria

Rutier

Construc ie infrastructura
rutiera

Drum expres Suceava – Siret
(OR7B)

Ucraina

Rutier

Construc ie infrastructura
rutiera

Drum expres Pa cani- Ia iUngheni (OR13A)

Republica
Moldova

Rutier

Construc ie infrastructura
rutiera

Drum expres Bac u –
Foc ani – Gala i - Br ila –
Giurgiule ti (OR6B)

Republica
Moldova
Ucraina

Rutier

Construc ie infrastructura
rutiera

Drum expres Turda –
Halmeu Expressway i drum
de leg tur

Ucraina
Ungaria

Feroviar
Feroviar

Feroviar

Feroviar

Reabilitarea cale ferata
pentru atingerea vitezei
proiectate
Reabilitarea cale ferata
pentru atingerea vitezei
proiectate
Reabilitarea cale ferata
pentru atingerea vitezei
proiectate
Reabilitarea cale ferata
pentru atingerea vitezei
proiectate

Livada – Petea (OR9B)
Bucure ti – Ia i via Bac u +
Buz u – Gala i + Pa cani Ucraina (DS04A)

Bucure ti - Giurgiu (DS10A)*

Bulgaria

Craiova - Calafat (DS11A)*

Bulgaria

Oradea Timi oara – Stamora
Moravi a*(DS12)

Serbia

Naval
(Porturi)

Dezvoltare infrastructura
portuara

Port Drobeta Turnu Severin
(Port P-DB-S)

Naval
(Porturi)

Dezvoltare infrastructura
portuara

Port Moldova Noua (P-MV-S)

Naval
(Porturi)

Dezvoltare infrastructura
portuara

Port Giurgiu (P-GR-S)

Naval
(Porturi)

Dezvoltare infrastructura
portuara

Port Olteni a (P-OT-S)

Naval
(Porturi)

Dezvoltare infrastructura
portuara

Port Corabia (P-CB-S)

Naval
(Porturi)

Dezvoltare infrastructura
portuara

Port Or ova (P-OV-S)

Îmbun
irea naviga iei pe
enalele navigabile

Îmbun
irea condi iilor de
naviga ie pe sectorul de
Dun re Por ile de Fier II -

Naval (cai
navigabile)

Ucraina

Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Serbia
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”Do
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Categorie proiect

Denumire Proiect
Scenariul ”Do something”
C l ra i (W1)
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ara
vecin

9 proiecte de infrastructura pentru transportul rutier, din care 1 proiect
pentru construc ie autostrada , 4 proiecte pentru construc ie drumuri
expres, 4 proiecte modernizare/reabilitarea drumuri existente ;
4 proiecte de infrastructura pentru transportul feroviar, proiecte de
reabilitare a cailor ferate pentru atingerea vitezei proiectate ;
7 proiect pentru infrastructura de transportul naval – 1 proiect pentru
îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re, pe sectorul comun
romano-bulgar (Por ile de Fier II – C ra i) si 6 proiect pentru
infrastructura portuara pe Dun rea fluviala
20 proiecte

Proiectele susceptibile a avea poten iale efecte negative semnificative asupra mediului sunt ilustrate cu
ro u în tabelul 9.4 (a,b)
a cum se poate observa i din tabelul 9.4, (a,b) indiferent de scenariul selectat, proiectele propuse se
vor implementa n perioade diferite de timp, în loca ii diferite. Poten ialele efecte negative asupra
mediului, inclusiv asupra s
ii umane, care ar putea ap rea ca urmare a implement rii proiectelor
propuse prin MPGT (pentru toate scenariile luate în considerare) au fost analizate în cadrul capitolul
anterior (capitolul 9). Proiectele de infrastructur de transport care implic lucr ri de construc ie pot avea
urm toare efecte poten iale asupra mediului inclusiv asupra s
ii umane:
Modific ri ale caracteristicilor solului determinate în principal de;
o Schimb ri temporare ale folosin elor terenurilor (asociate frontului de lucru, organiz rilor de
antier, depozit rii materialelor de construc ii, gropilor de împrumut, drumurilor de acces
temporare, etc.) i schimb rilor definitive ale folosin elor terenurilor prin ocuparea
definitiv a unor suprafe e de teren (pentru proiectele de construc ie autostrad , cele de
modernizare infrastructur rutier i feroviar care necesit i extinderea traseului existent
sau modificarea aliniamentului pentru îndeplinirea anumitor condi ii tehnice de siguran ).
Acestea se vor resim i doar pe teritoriul na ional. Schimbarea categoriei de folosin a
terenului prin realizarea unor elemente constructive noi vor determina modific ri ale
caracteristicilor fizice i estetice ale peisajului natural la nivel local, pe teritoriul României.
Nu vor avea impact transfrontalier.
o

Poluarea solului ar putea fi determinat doar de apari ia unor devers ri accidentale/
necontrolate de substan e poluante direct pe sol sau în ape, depunerii pe sol a pulberilor
poten ial contaminate cu al i poluan i atmosferici provenite n perioada de construc ie
provenite din activit ile specifice construc iei i activit ii de transport, depozit rii
necorespunz toare a de eurilor, evacu rii necorespunz toare a apelor uzate. Pentru
evitarea i limitarea acestor efecte se vor propune o serie de m suri pentru reducerea
impactului atât de la faza de planificare, cât i pe parcursul etapei de construc ie i
exploatare (vezi i capitolul 10).

Efecte asupra ariilor naturale protejate i asupra biodiversit ii:
o Proiectele de autostr zi pot traversa sau se pot învecina cu ariile naturale protejate de
interes na ional sau local, cu siturile incluse în re eaua Natura 2000. Evaluarea adecvat
realizat pentru MPGT a avut drept scop acela de a identifica zonele naturale protejate
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sensibile susceptibile a fi afectate de implementarea proiectelor de transport propuse.
Aceste tipuri de proiecte nu vor avea impact semnificativ asupra ariilor protejate aflate în
zona de frontier .
În Tabelul 9.6 sunt prezentate cele mai apropiate situri Natura 2000 situate pe teritoriile

rilor vecine114.

Conform Studiului de Evaluare Adecvat 115, pe teritoriile rilor vecine au fost identificate 23 de situri
Natura 2000, dintre care unul apar inând Ungariei (HUHN20014), iar restul de 22 aflându-se pe teritoriul
Bulgariei. Cea mai mare parte a proiectelor apar inând acestui scenariu, care se desf oar în
vecin tatea frontierei, care traverseaz râurile de frontier sau cele care au leg tur cu naviga ia pe
Dun re, sunt situate la distan e considerabile (mai mult de 3000 m) fa de siturile Natura 2000
identificate pe teritoriile rilor vecine. Excep ie face proiectul „Îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe
sectorul de Dun re Por ile de Fier II – C ra i”, care traverseaz 21 de situri Natura 2000 situate pe
teritoriul Bulgariei).
Dup cum s-a men ionat anterior pentru proiectul „Îmbun
irea condi iilor de naviga ie pe sectorul de
Dun re Por ile de Fier II – C ra i”, procedura de evaluare a impactului asupra mediului este în derulare,
i în acest context s-a început procesul de consultare transfrontier a statelor vecine. În cazul proiectului
„Autostrada Craiova – Calafat” consider m c este pu in probabil s apar un impact negativ semnificativ
asupra sitului BG0000552.
Proiectele “Autostrada N
elu – Bor ”, “Reabilitare cale ferat Craiova-Calafat”, “Reabilitare cale ferat
Bucure ti Nord-Giurgiu” nu vor avea impact negativ semnificativ asupra re elei Natura 2000.
Având în vedere faptul ca traseele proiectelor luate în considerare reprezint trasee indicative, ce pot
suferi modific ri importante în fazele de proiectare, precum i faptul c proiectele incluse în scenariile de
dezvoltare ale MPGT vor fi dezvoltate n perioade diferite de timp, detalierea efectelor generate i a
magnitudinii acestora se va putea realiza la nivel de proiect într-o etap ulterioar , în care poten ialele
efecte transfrontier vor fi notificate statelor vecine interesate.
Aproape toate proiectele cu posibil impact transfrontier sunt localizate la distan e considerabile fa de
siturile Natura 2000 situate pe teritoriile rilor vecine (cele care au putut fi identificate cu ajutorul bazei de
date disponibile pe site-ul Agen iei Europene de Mediu), cu excep ia proiectului “Îmbun
ire a condi iilor
de naviga ie pe sectorul de Dun re Por ile de Fier II - C ra i “ (pentru care procedura de evaluare a
impactului asupra mediului este n derulare, iar n acest context s-a nceput procesul de consultare
transfrontier a statelor vecine).
Consider m c , n condi iile n care traseele puse la dispozi ie reprezint doar trasee indicative, este
pu in probabil s apar un impact negativ semnificativ asupra siturilor men ionate.

114

Situri Natura 2000 identificate cu ajutorul bazei de date disponibile pe site-ul Agen iei Europene de Mediu (situri
Natura 2000 n format shp pentru Bulgaria i Ungaria)
115
Studiul de Evaluare Adecvat , 2014, AECOM-EPC Consultan de Mediu
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Tabelul 9.6 Proiectele cu amplasare n vecin tatea zonelor de frontier din scenariile de dezvoltare , codul, denumirea i distan
aproximativ fa de siturile Natura 2000 situate pe teritoriile rilor vecine
Mod de
transport
Rutier

Feroviar

Feroviar

Naval

Categorie proiect
Construc ie
infrastructur
rutier
Modernizare
infrastructur de
cale ferat
Modernizare
infrastructur de
cale ferat

Îmbun
irea
naviga iei pe
enalele
navigabile

Denumire

Tara vecina

Cod sit
Natura 2000

Denumire sit Natura 2000

Distan a aproximativ fa
de localizarea proiectului (m)

Autostrada Gil u – Bor

Ungaria

HUHN20014

Kismarjai Nagy-szik

7000

Reabilitare cale ferat
Craiova-Calafat

Bulgaria

BG0000552

Ostrov Kutovo

3400

Reabilitare cale ferat
Bucure ti Nord-Giurgiu

Bulgaria

BG0000529

Marten - Ryahovo

8700

BG0000199

Tsibar

0

BG0000232
BG0000237
BG0000241
BG0000334
BG0000335
BG0000377
BG0000396
BG0000529
BG0000530
BG0000532
BG0000533
BG0000534
BG0002007
BG0002008
BG0002017
BG0002018
BG0002024
BG0002030
BG0002067
BG0002091

Batin
Ostrov Pozharevo
Srebarna
Ostrov
Karaboaz
Kalimok - Brashlen
Persina
Marten - Ryahovo
Pozharevo - Garvan
Ostrov Bliznatsi
Ostrovi Kozloduy
Ostrov Chayka
Ostrov Ibisha
Ostrov Do Gorni Tsibar
Kompleks Belenski Ostrovi
Ostrov Vardim
Ribarnitsi Mechka
Kompleks Kalimok
Ostrov Golya
Ostrov Lakat

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Îmbun
irea condi iilor
de naviga ie pe sectorul
de Dun re Por ile de
Fier II - C ra i

Bulgaria
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Modificarea calit ii apelor
o Poluarea apelor de suprafa
i contaminarea apei subterane cu modificarea calit ilor
fizice, chimice i biologice - ar putea fi determinat doar în situa ia în care apar devers ri
accidentale/ necontrolate de substan e poluante direct pe sol sau în ape, depuneri pe sol
a pulberilor poten ial contaminate cu al i poluan i atmosferici, depozitarea
necorespunz toare a de eurilor, evacuarea necorespunz toare a apelor uzate. Pentru
traversarea cursurilor de ap intersectate va fi necesar proiectarea i construirea de
poduri/viaducte/pode e. În timpul lucr rilor de construc ie poate ap rea perturbarea
temporar i local a elementelor morfologice i/ sau caracteristicile de curgere a apelor,
precum i eventuale influen e temporare asupra pânzei freatice. Nu vor fi afectate râurile
din zona de frontier .
Pentru proiectul de “Îmbun
ire a condi iilor de naviga ie pe sectorul de Dun re-Por ile de Fier IIra i “ procedura de evaluare a impactului asupra mediului este în derulare, iar în acest context s-a
nceput procesul de consultare transfrontier a statelor de vecine.
Modificarea calit ii aerului
o n perioada de construc ie calitatea aerului poate fi afectat de emisiile de poluan i
atmosferici (de tipul particulelor materiale, oxizilor de azot, oxizilor de sulf, oxizilor de
carbon, compu ilor organici volatili, metalelor grele, altor poluan i atmosferici periculo i,
inclusiv benzeni) proveni i de la mijloacele de transport i de la utilajele utilizate pentru
construc ie. La acestea se adaug pulberile rezultate din s
turi, de la sta ii de betoane i
asfalt, activit ile de înc rcare-desc rcare materiale de construc ie. În perioada de operare
se estimeaz o reducere a polu rii atmosferice în zonele locuite în care traficul va fi preluat
de aceste variante noi de traseu. Realizarea unor rute noi de transport i mult mai rapide
poate avea efecte pozitive asupra dezvolt rii economice a regiunilor respective, asupra
posibilit ii de investi ii i dezvolt rii sociale în zonele mai pu in poluate ale localit ilor .
Cre terea nivelului de zgomot i vibra ii
o

Lucr rile de construc ie, traficul mijloacelor de transport vor determina o cre tere a nivelul
de zgomot i vibra iilor. Acestea se manifest la nivel local, în fronturilor de lucru i în
vecin tatea acestuia i nu vor avea efecte transfrontier . În perioada de operare se
estimeaz o reducere a polu rii fonice în zonele locuite în care traficul va fi preluat de
aceste variante noi de traseu. Realizarea unor rute noi de transport i mult mai rapide
poate avea efecte pozitive asupra dezvolt rii economice a regiunilor respective, asupra
posibilit ii de investi ii i dezvolt rii sociale în zonele mai pu in poluate ale localit ilor.

Generarea de de euri
o În perioada de construc ie tipurile de de euri generate sunt reprezentate de materiale
rezultate din excava ii care nu pot fi reutilizate ca materiale de umplutur , de euri
menajere, de euri rezultate din activit i de construc ie sau demolare. Raportul de Mediu
a prev zut m suri de prevenire/ reducere a cantit ii de de euri generate, precum i
suri pentru eliminarea corespunz toare a acestor. Astfel, se prognozeaz c impactul
asupra mediului va fi nesemnificativ i nu se va resim i la nivel transfrontalier.
Efectele asupra s
ii umane sunt strâns legate de modific rile asupra calit ii aerului i de
nivelul de zgomot. A a cum s-a ar ta anterior aceste modific ri cauzate de implementarea acestor
proiecte vor avea caracter local i nu se vor extinde la nivel transfrontalier. Îmbun
irea
condi iilor de transport vor duce la reducerea riscului de producere a accidentelor produse n
timpul transportului
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Pentru proiectele de infrastructur feroviar (proiectele pentru reabilitare de cale ferat ) i reabilitare a
drumurilor lucr rile se vor realiza pe aliniamentele existente, aceste lucr ri nu vor avea efecte negative
semnificative asupra mediului care s se resimt în context transfrontier .
Proiectele de construc ie ce implic realizarea unor coridoare noi de transport rutier (drumuri expres -;
autostr zile) care vor permite îmbun
irea considerabil a condi iilor i siguran ei transportului,
faciliteaz leg turile active dintre comunit ile localizate de o parte i de alta a grani ei i contribuie n
mod direct la modernizarea/ extinderea re elei transeuropene (TEN-T) i a coridoarelor pan-europene,
contribuind la îmbun
irea conexiunii dintre România i statele vecine.
Întrucât în aceast etap nu sunt disponibile informa ii privind traseul final al autostr zilor i drumurile
expres propuse i nu se cunosc condi iile specifice din teren, analiza pentru aceste proiecte s-a realizat la
nivel de coridor indicativ, plecând uneori doar de la informa ii preliminare la nivel de inten ie. Rolul
evalu rii strategice de mediu este acela de a analiza grupuri i tipuri de proiecte în timp ce detalierea
efectelor generate i magnitudinea de manifestare a fiec rui proiect individual se va realiza la nivel de
proiect într-o etapa ulterioar , în care poten ialele efecte transfrontier vor fi notificate statelor vecine
interesate.
Pentru prevenirea, reducerea magnitudinii acestor efecte, nc din faz de planificare, MPGT propune o
serie de m suri care s permit analiza ulterioar în detaliu, evitarea, prevenirea i reducerea efectelor
asupra mediului ca urmare a proiectelor propuse, precum i un sistem de monitorizare a poten ialelor
sale efecte (vezi capitolele 10 i 12).
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Figura 9.6 Proiectele de infrastructur de transport propuse n vecin tatea liniei de frontier - Scenariul ”Do something” - ES/EES,
TEN-T” - CTT

i Scenariul ”Core
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Prin respectarea reglement rilor existente na ionale i europene, prin evaluarea la nivel de detaliu i prin
implementarea m surilor propuse, se preconizeaz ca poten ialele efecte negative asupra mediului i
asupra s
ii umane induse de proiectele de transporturi nu vor avea o amploare semnificativ n
context transfrontier .
Pe de alt parte se consider c proiectele din zonele de frontier , menite s dezvolte ntr-o manier
corelat infrastructura de transport vor contribui la mbun
irea infrastructurii publice n ansamblu i
implicit la o mai bun coordonare i colaborare n zonele de grani n spiritul programelor de cooperare
transfrontalier (programe care prev d interven ii n vederea asigur rii corel rii strategiilor de dezvoltare
la nivel transfrontalier i coeren a interven iilor i a programelor de investi ii, pentru sectorul transporturi).
Cooperarea transfrontier între România i rile vecine exist i va fi continuat , fiind demonstrat atât
de existen a acordurilor semnate, precum i de propunerile de dezvoltare a unor proiecte i programe
care au ca obiectiv general rezolvarea unor probleme n domenii de interes, incluzând i dezvoltarea
infrastructurii de transport:
Tabelul 9.7. Programe de cooperare transfrontier
Cooperarea
transfrontier
între România
i rile vecine

Descrierea programului i rela ia cu sectorul transporturi
Jude ele din România, incluse în program: Boto ani, Gala i, Ia i, Suceava, Tulcea i Vaslui

Instrumentul
European pentru
Vecin tate i
Parteneriat
“Programul
Opera ional
Comun
RomâniaUcraina-Moldova
2007-2013” 116

Programul Opera ional Comun ENPI CBC România-Ucraina-Moldova 2007-2013 stabile te cadrul
de cooperare transfrontalier în contextul Politicii Europene de Vecin tate ce are ca scop evitarea
cre rii de noi linii de demarca ie între UE i vecinii s i i totodat de a le oferi acestora posibilitatea
participe la diferite activit i ale UE, printr-o mai strâns cooperare politic , economic , cultural
i în domeniul securit ii.
Printre m surile prioritare ale acestui program se num
i:
sura 1.2 Ini iative
transfrontaliere în domeniul transportului, infrastructurii de frontier i re elelor de energie re eaua feroviar din aria programului necesit moderniz ri, pentru a îmbun
i interoperabilitatea între cele trei ri. Scheme la scar mic de îmbun
ire a drumurilor i c ilor ferate,
acolo unde se poate demonstra o cre tere a traficului peste grani ;
Jude ele din România vizate sunt: Giurgiu, Teleorman, C

Program de
cooperare
transfrontalier
RomâniaBulgaria117;

ra i, Constan a, Olt, Dolj, Mehedin i.

Programul sprijin dezvoltarea zonelor de grani eligibile, atâ t din România, cât i din Bulgaria. El
urm re te sa creeze o „punte” între cele dou
ri, cu scopul de a sprijini regiunile de grani
n
rezolvarea problemelor similare de dezvoltare, prin colaborare i promovarea unor solu ii comune.
Astfel, grani a va uni regiunile de pe ambele maluri ale Dun rii, n loc s le despart .
În domeniile majore de interven ie se propune mbun
irea condi iilor pentru trecerea grani ei i
dezvoltarea infrastructurii de transport i comunica ii n zona transfrontalier , precum i
mbun
irea facilit ilor de transport transfrontalier terestru i fluvial.
Jude ele din România vizate: Satu Mare, Bihor, Arad. Timi

Program de
cooperare
transfrontalier
ntre România i
Ungaria118;

116

Scopul strategic general al Programului de Cooperare este apropierea persoanelor, comunit ilor i
agen ilor economici din zona de frontier pentru a facilita dezvoltarea comun a zonei de
cooperare, bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii de grani . Printre domeniile majore
de interven ie se num ra: Îmbun
irea facilit ilor de transport transfrontalier, respectiv
Dezvoltarea rutier i Dezvoltarea feroviar .

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/transfrontaliera/00000041/yujkx_POC_Ro-UaMd_feb_romana.pdf
117
http://www.spirituldunarii.ro/files/Plan-stimulare.pdf
118
http://www.huro-cbc.eu/ro/
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În aceast etap , plecând de la informa iile disponibile i analizând la nivel strategic alternativele
propuse de Master Planul General de Transport n raport i cu obiectivele de mediu stabilite la nivel
european i na ional, se poate afirma ca nu au fost identificate poten iale efecte negative semnificative
asupra mediului sau asupra s
ii umane n context transfrontier .
Exist toate premisele ca efectele implement rii MPGT s
transfrontalier deoarece:

genereze un impact pozitiv cu efect

Contribuie în mod direct la modernizarea/extinderea re elei TEN-T i a coridoarelor pan-europene,
permi ând o mai bun leg tur între statele Europei de Vest i Europei de Est.
Permite deblocarea circula iei în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de
porturi TEN-T de înalt calitate în condi ii economice optime;
Contribuie la îmbun
irea calit ii factorilor de mediu;
Stimuleaz competitivitatea economic i dezvoltarea durabil ;
Permite dezvoltarea unui sistem de transport durabil, cu îmbun
irea considerabil a condi iilor
i siguran ei transportului prin reducerea duratei de parcurgere a c toriei, reducerea consumului
de energie, siguran a transportului de c tori i marf , atât la nivel na ional n cadrul regiunilor din
ar noastr , cât i n rile învecinate)
Creeaz contextul optim pentru adaptarea la condi iile climatice a sectorului transporturi;
Faciliteaz leg turile active dintre comunit ile localizate de-a lungul grani ei i nu numai prin
îmbun
irea rela iilor culturale, sociale, economice; valorificarea patrimoniului cultural i natural
al rii.
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M suri propuse pentru a preveni, reduce i compensa cât de
complet posibil orice efect advers asupra mediului rezultat în
urma implement rii Master Planului General de Transport

a cum s-a ar tat i în cadrul capitolului 9 – Poten iale efecte negative semnificative asupra mediului,
scenariile propuse pentru MPGT pot avea efecte negative asupra obiectivelor de mediu stabilite pentru
anumite componente de mediu, respectiv pentru aer, schimb ri climatice, ap , sol i subsol,
managementul de eurilor i substan elor periculoase, biodiversitate, eficien energetic . Astfel, a fost
necesar propunerea unor m surile adecvate de eliminare, prevenire, reducere i/ sau compensare a
acestor efecte adverse probabile, precum i m suri suplimentare pentru a poten a (înt ri) efectele
pozitive ale MPGT asupra mediului. La stabilirea acestor m suri s-a inut cont de prevederile legislative,
precum i de m surile prev zute de strategiile na ionale/ planurile de ac iune.
surile propuse vizeaz toate etapele unui proiect (etapa de planificare, etapa de construc ie i etapa
de operare) i acoper toate aspectele de mediu analizate (aer, schimb ri climatice, ap , sol,
biodiversitate, popula ie i s
tate uman , gestionare de euri i substan ele periculoase, eficien
energetic i consum de resurse regenerabile, peisaj i patrimoniu cultural, transport durabil).
Aceste m suri se refer la :
Evitarea zonelor sensibile (ariile naturale protejate, zonele dens locuite, obstacolele i barierele
naturale precum cursurile de ap , zonele muntoase, etc. ) prin alegerea celor mai bune
alternative de traseu pentru proiectele incluse în MPGT, prevenirea i reducerea efectelor asupra
mediului acolo unde aceste zone nu pot fi evitate, compensarea acolo unde nu pot fi evitate
impacturile semnificative ;
Evaluarea impactului asupra mediului i evaluare adecvat
din primele faze de planificare i
proiectare;
Proiectele incluse în MPGT care pot avea efecte semnificative asupra mediului datorit naturii,
dimensiunii sau localiz rii lor vor face obiectul unei evalu ri a impactului asupra mediului înaintea emiterii
aprob rii de dezvoltare (Lista proiectelor care se supun evalu rii impactului asupra mediului sunt
men ionate în Anexa 1 din HG 445/2009 privind evaluarea impactului proiectelor publice i private asupra
mediului).
Tipuri de proiecte care se încadreaz în aceast anex : construirea de autostr zi i drumuri expres, c ile
navigabile interioare i porturile fluviale care asigura traficul, respectiv operarea navelor de peste 1350
tone, porturile comerciale, cheuri pentru înc rcare i desc rcare legate de uscat care permit operarea
navelor de cel pu in 1350 tone.
În aceast etap se vor identifica în detaliu efectele negative asupra mediului, se va cuantifica cantitatea
i intensitatea acestora, se va stabili clar zona de extindere a proiectului, propunându-se m suri specifice
pentru reducerea efectelor negative semnificative generate.
Pentru un proiect care nu are o leg tur direct cu managementul ariei naturale protejate de interes
comunitar, dar care poate afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combina ie cu alte proiecte, se va
realiza evaluarea adecvat a efectelor poten iale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei s lbatice, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Evaluarea impactului asupra mediului i evaluarea adecvat vor trebui s ia în calcul i efectele
cumulative ale acestor proiecte, atât în raport cu cele deja existente, cât i cu cele propuse, din acela i
sector sau din alte sectoare de activitate.
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Selectarea celor mai bune metode de proiectare i construc ie cu scopul de a preveni i reduce
impactul asupra mediului (reducerea efectelor directe/ indirecte asupra mediului);
Limitarea suprafe elor de teren ocupate temporar sau permanent de proiecte propuse prin MPGT;
Prevenirea i controlul polu rii atât în etapa de construc ie, cât i în etapa de operare;
Reducerea impactului sectorului transporturi asupra emisiilor în atmosfer ;
Reducerea polu rii sonore;
Îmbun
irea eficien ei energetice;
Limitarea efectelor asupra siturilor Natura 2000;
Luarea în considere în evaluarea impactului asupra mediu i evaluarea adecvat a impactului
cumulativ ale proiectelor propuse prin MPGT cu alte proiecte desf urate/propuse în zona vizat
pentru amplasare.
Reducerea vulnerabilit ii infrastructurii de transport la schimb rile climatice i reducerea
impactului sectorului transporturi asupra schimb rilor climatice;
Con tientizarea popula iei cu privire la probleme de mediu asociate sectorului transporturi.
Se recomand implementarea acestor m suri pentru proiectele propuse pentru dezvoltare prin MPGT.
De asemenea, se recomand ca la stabilirea calendarului de implementare pentru proiectele dezvoltate
prin MPGT s se ia în considerare i perioada necesar realiz rii evalu rii adecvate i/ sau evalu rii
impactului asupra mediului.
Evaluarea strategic de mediu urm re te asigurarea protec iei mediului
aspectelor de mediu în preg tirea i adoptarea MPGT.

i contribuie la integrarea
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Tabelul 10.1. M suri propuse pentru a preveni, reduce i compensa cât de complet posibil orice efect
advers asupra mediului rezultat în urma implement rii Master Planului General de Transport
Perioada/Eta
Aspect de
Sector
Tipul
suri recomandate
pa de
Responsabil
mediu
aplicabil
surilor
implementare
1. Stabilirea
traseelor
Rutier
Masuri
Planificare/Fe
Autoritatea de stat în
coridoarelor noi de transport
Feroviar
supliment
zabilitate
domeniul
astfel încât s se evite pe cât
are pentru
transporturilor i al
posibil zonele sensibile (zone
a poten a
infrastructurii de
cu densitate crescut
a
efectele
transport
popula iei,
ariile
naturale
pozitive
Consultant
Proiectare
protejate,
monumentele
istorice etc.)
Proiectant
2. Aplicarea
principiului
“poluatorul pl te te” – taxe
pentru
emisiile
poluante
provenite
din
sectorul
transporturi.

Rutier

Operare

Aerian
Naval
Feroviar

Aer

3. Propunerea i realizarea
unor
programe
de
monitorizare a calit ii aerului
atât pentru aliniamentele noi
ale re elei de transport cât i
pentru cele existente.
4. Între inerea
corespunz toare
a
infrastructurii de transport i a
dot rilor aferente (în perioada
de operare/exploatare)

5. Utilizarea pentru realizarea
lucr rilor de construc ii a unor
echipamente/utilaje
i
vehicule de transport mai
pu in poluante

Rutier
suri de
control
i
prevenire
Rutier
Feroviar

suri de
prevenire
i
protec ie

Operare

Operare

Aerian
Naval
Naval
Rutier

suri de
prevenire
i
protec ie

Construc ie

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport (pentru
mijloacele de
transport din dotare)
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Feroviar

Schimb ri
climatice

Constructor
Aerian
Din estim rile realizate cu ajutorul modelului TREMODE, investi iile propuse de MPGT, respectiv
dezvoltarea infrastructurii de transport nu vor contribui la reducerea emisiilor de GES. Sunt
necesare o serie de demersuri comune între autorit ile statului pentru ca obiectivele stabilite pentru
componenta schimb ri climatice s fie îndeplinite.
6. Introducerea unor m suri Rutier
M suri
In paralel cu Guvernul României
pentru îmbun
irea eficien ei
supliment
dezvoltarea
combustibilului i facilitarea Feroviar
are pentru infrastructurii
accesului
pe
pia
a
a poten a de transport
furnizorilor de combustibili Aerian
efectele
alternativi.
pozitive/
Recoman
Naval
ri
7. Încurajarea i promovarea Rutier
In paralel cu Guvern României
programelor de reînnoire a
dezvoltarea
Parcului Na ional Auto
infrastructurii
Ministerul mediului i
de transport
Schimb rilor Climatice

AECOM
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Sector
aplicabil

8. Modernizarea parcului de
utilaje
folosite
pentru
activit ile de între inere a
infrastructurii de transport.

Rutier
Feroviar

9. Proiectele de infrastructur
de transport trebuie s ia în
considerare utilizarea pe cât
posibil a tehnologiilor din
domeniul
energiilor
regenerabile la înc lzirea
spa iilor
sau
pentru
producerea
de
energie
electric (facem referire la
proiectele care prev d lucr ri
de construc ie cl diri conexe
infrastructurii de transport –
spatii de servicii, centre de
între inere, cl diri birouri, sta ii
CF etc.)

Rutier

10.Promovarea
i
implementarea sistemelor de
transport inteligent pentru
optimizarea
traficului
de
tori i m rfuri

Tipul
surilor
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Perioada/Eta
pa de
implementare
In paralel cu
dezvoltarea
infrastructurii
de transport

Responsabil
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Feroviar
Aerian
Naval
Proiectare
Operare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor
Proiectant

Rutier
Feroviar

Operare

Intermodal
Rutier

11.Realizarea unor studii la
nivel na ional cu privire la
impactul diferitelor sectoare
de transport: feroviar, rutier,
naval, aerian la schimb rile
climatice

Feroviar

12.Realizarea unor
studii
pentru
evaluarea
vulnerabilit ii
diferitelor
sectoare de transport la
efectele schimb rilor climatice
precum i dezvoltarea unor
planuri
de
adaptare
a
infrastructurii de transport la
schimb rile
climatice,
realizarea h ilor de risc.
13.Demersuri
pentru
promovarea unor tehnologii
noi de îmbr
min i stradale
(beton asfaltic sau beton de
ciment)
i de execu ie a
stratului de rulare, pe baz de
mixturi asfaltice realizate cu
bitum
modificat
pentru
preîntâmpinarea deforma iilor
permanente
cauzate
de

Rutier

Aerian
Naval

n paralel cu
dezvoltarea
infrastructurii
de transport

Feroviar
Aerian
Naval

În
etapele
viitoare
de
dezvoltare

Rutier

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Ministerul Mediului i
Schimb rilor Climatice
(MMSC)
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Agen ia Na ional de
Meteorologie

Proiectare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Construc ie

Consultant

Planificare

Proiectant

AECOM
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suri recomandate
cre terea temperaturii)
i
asigurarea
rezisten ei
la
fisurare
influen at
de
sc derea temperaturii i de
utilizare a acestor tehnologii
pentru realizarea proiectelor
noi de infrastructur
de
transport;
14.Includerea unor m suri de
asigurare a protec iei re elei
transport pentru a rezista
condi iilor
meteorologice
extreme.
În
construc ia
drumurilor acest lucru se
poate face prin asigurarea de
suficiente poduri, rigole i
canale în cazul precipita iilor
intense, astfel încât s se
evite inunda iile
15.Impunerea
anumitor
restric ii de transport (de
exemplu: impunerea gradului
maxim de ocupare a unui
vehicul/introducerea
unor
scheme
de
lift-sharing;
restric ii de tonaj)
16.
17.Programe
de
con tientizare a popula iei
pentru a determina utilizarea
unui transport mai pu in
poluant
18.Respectarea
m surilor
propuse
pentru
eficien a
energetic
i conservarea
resurselor
naturale
epuizabile/utilizarea
resurselor regenerabile

Ap

19.Proiectele de infrastructur
de transport trebuie s includ
suri de prevenire/ reducere
a polu rii apelor, masuri
pentru colectarea, tratarea
apelor pluviale impurificate cu
produse
petroliere
i
evacuarea efluentului epurat.

Sector
aplicabil

Tipul
surilor
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Perioada/Eta
pa de
implementare

Responsabil
Constructor

Rutier

Planificare
Proiectare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Proiectant

Rutier
Operare

Toate
modurile
de
transport
Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

Periodic – în
etapa
de
implementare
a proiectelor
propuse
suri
supliment
are pentru
a poten a
efectele
pozitive

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Guvernul României

Planificare
suri de
prevenire
i
reducere

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Proiectare
Construc ie

MMSC
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Consultant
Proiectant

20.Proiectele
MPGT trebuie
mai
bune
proiectare i

propuse prin
s adopte cele
metode
de
construc ie cu

Toate
modurile
de
transport

M suri de
prevenire
i
reducere

Planificare
Proiectare

Constructor
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
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Sector
aplicabil

Tipul
surilor

scopul de a limita/ restric iona
activit ile ce conduc la
modificarea/
perturbarea
cursurilor de ap
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Perioada/Eta
pa de
implementare
Construc ie
Exploatare

Responsabil
transport
Consultant
Proiectant

21.In
alegerea
solu iilor
optime pentru lucr rile de
îmbun
ire a naviga iei pe
Dun re s se in cont de
criteriul
privind
protec ia
mediului cu aten ie deosebit
pentru
protejarea
biodiversit ii.

22.Proiectele propuse pentru
MPGT trebuie s
prevad
suri pentru gestionarea
corespunz toare a de eurilor
atât în faza de construc ie cât
i în cea de exploatare.

Naval
Planificare
suri de
prevenire
i
reducere

Toate
modurile
de
transport

M suri de
prevenire,
reducere
i control

Proiectare
Construc ie

Construc ie

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Consultant
Proiectant
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Exploatare
Consultant
Proiectant

23.Stabilirea amplasamentului
noilor coridoare de transport/
extinderilor/ construc ii anexe
astfel încât s nu afecteze
zonele de protec ie sanitar

24.In proiectele propuse prin
MPGT s se prevad m suri
pentru reducerea consumului
resurselor de ap

Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

suri de
prevenire
i
reducere

suri de
prevenire
i
reducere

Planificare
Proiectare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Consultant

Construc ie
Exploatare

Proiectant
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor

25.Executarea
proiectelor
propuse prin MPGT care au
leg tura cu apa sau care se
construiesc pe apa numai în
baza avizului de gospod rire
a apelor

Sol i subsol

26. La planificarea proiectele
propuse prin MPGT s se ia
n
considerare
limitarea
suprafe elor de teren ocupate
temporar sau permanent

Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

suri de
prevenire,
reducere
i control

suri de
prevenire
i
reducere

Construc ie

Proiectare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Proiectant

AECOM
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27.Evaluarea calit ii solurilor
în zona de amplasare a
proiectelor,
identificarea
zonelor sensibile din punct de
vedere al polu rii.
28.Prevederea de m suri de
protec ie
împotriva
alunec rilor de teren/eroziunii
terenurilor i a polu rii solului
i apei prin dot ri pentru
colectarea
i
tratarea
scurgerilor de ap de pe
suprafa a platformelor de
rulare a mijloacelor
de
transport.
29.Prevederea de m suri
pentru colectarea i tratarea
apei înc rcate cu poluan i
(apele pluviale impurificate cu
produse petroliere care se
scurg pe platformele de rulare
a mijloacelor de transport;
apele menajere i tehnologice
de la centrele de între inere,
parc ri, sta ii CF, aeroporturi,
porturi, depouri, rezultate în
perioada de construc ie etc.)
în instala ii adecvate
i
evacuarea efluentului tratat
potrivit prevederilor legale.

30. Prevederea de m suri
managementul de eurilor atât
pentru
perioada
de
construc ie cât
i pentru
perioad de exploatare

31.Prevederea de
m suri
pentru prevenirea consumului
de
resurse,
refolosirea
materialelor acolo unde este
posibil
32.Prevederea de m suri
pentru reconstruc ia ecologica
a tuturor terenurilor afectate
temporar
la
finalizarea
lucr rilor de execu ie
i
redarea acestora folosin elor
ini iale

Sector
aplicabil

Tipul
surilor
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Perioada/Eta
pa de
implementare

Rutier
Aerian
Feroviar

Masuri de
prevenire
i
reducere

Planificare

Responsabil
Consultant
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Rutier
Aerian
Feroviar

suri de
prevenire
i
reducere

Construc ie

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor

Rutier
Aerian
Feroviar
suri de
prevenire
i
reducere

Construc ie
Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor

Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

suri de
prevenire
i
reducere

suri de
prevenire
i
reducere

suri de
prevenire
i
reducere

Construc ie
Exploatare

Construc ie

Construc ie

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor

AECOM
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33.Propunerea unor programe
de monitorizare a calit ii
solului
în
zona
amplasamentelor proiectelor
atât în perioada de construc ie
cât
i în perioada de
exploatare
34.Aplicarea
ierarhiei
de eurilor în func ie de
ordinea
priorit ilor
(încurajarea
ac iunilor
în
materie de prevenire a
gener rii
i
gestion rii
eficiente a de eurilor prin
preg tire pentru reutilizare,
reciclare,
valorificare
energetic , eliminare)
35.Utilizarea acolo unde este
posibil,
de exemplu
în
construc ia
infrastructurii
rutiere sau de cale ferata a
unor de euri care se preteaz
acestui scop (de euri de
covoare asfaltice, betoane)
36.Prevederea de m suri
pentru
managementul
corespunz tor al substan elor
periculoase atât în perioada
de construc ie cât
i în
perioada exploatare

Biodiversitate

37.Alegerea amplasamentelor
proiectelor de infrastructur
de transport, inclusiv a
organiz rilor
de
antier,
bazelor de produc ie, sta iilor
de betoane etc. necesare
pentru realizarea lucr rilor de
construc ie astfel încât s se
evite pe cât posibil ariile
naturale
de
protec ie
avifaunistic
i habitatele
incluse în Directiva P
ri i
Directiva Habitate
i cele
protejate
prin
conven iile
interna ionale
inclusiv
coridoarele ecologice.

Sector
aplicabil
Toate
modurile
de
transport

Tipul
surilor

suri de
prevenire
i
reducere
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Perioada/Eta
pa de
implementare

Construc ie
Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor

Toate
modurile
de
transport

suri de
prevenire
i
reducere

Construc ie
Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor

Rutier
Feroviar

Toate
modurile
de
transport

suri de
prevenire
i
reducere

suri de
prevenire
i
reducere

Construc ie

Construc ie
Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Constructor

Toate
modurile
de
transport

suri de
prevenire
i evitare

Planificare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Consultant

Rutier
38.Evitarea pe cât posibil a
zonele împ durite la alegerea
amplasamentelor proiectelor
de infrastructur de transport
sau la planificarea extinderii
infrastructurii existente

Responsabil

Feroviar
suri de
prevenire

Planificare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Consultant

AECOM
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39.Prevederea de m suri
destinate prevenirii/reducerii
efectelor
directe
asupra
apelor
de
suprafa
i
subterane, solului, vegeta iei,
calit ii aerului i de m suri de
reducere
a
zgomotului,
gestionarea
de eurilor
i
substan elor
periculoase,
schimb ri climatice (a se
vedea i masurile propuse
pentru aceste componente)
40.Prevederea unor programe
de
monitorizare
a
biodiversit ii în zona de
amplasare a proiectelor de
infrastructur anterior etapei
de construc ie, în perioada de
construc ie, în perioada de
exploatarea

Sector
aplicabil

Tipul
surilor
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Perioada/Eta
pa de
implementare

Toate
modurile
de
transport
suri de
prevenire
i
reducere

Planificare
Proiectare

Responsabil

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Proiectant

Toate
modurile
de
transport

M suri de
prevenire,
reducere,
control

Planificare
Proiectare
Construc ie
Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Proiectant
Constructor
Consultant

41.Prevederea de coridoare
/pasaje pentru deplasarea
faunei
(ecoducte
pentru
mamifere mari,
coridoare
verzi
pentru
reptile
i
mamifere mici - se pot
proiecta pode e de scurgere
care s permit i utilizarea în
acest scop - coridoare de
dirijare a liliecilor, ecrane de
protec ie pentru animale )
42.Prevederea de m suri
pentru asigurarea securit ii
animalelor (garduri laterale pe
por iunile
în
care
se
construiesc poduri noi, gard
de protec ie pe
por iunile
laterale ale drumurilor)

Rutier
Feroviar
suri de
prevenire,
reducere

Planificare
Proiectare
Construc ie
Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Proiectant
Constructor

Rutier

M suri de
prevenire,
reducere

Planificare
Proiectare
Construc ie
Exploatare

Consultant
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Proiectant
Constructor
Consultant

43.Utilizarea celor mai bune
tehnici
disponibile pentru
lucr rile de construc ie

Toate
modurile
de
transport

M suri de
prevenire,
reducere

Construc ie

Constructor
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

AECOM

Aspect de
mediu
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suri recomandate
44.Prevederea de m suri
pentru reconstruc ia ecologica
a tuturor terenurilor afectate
temporar
la finalizarea
lucr rilor de execu ie
i
redarea acestora folosin elor
ini iale

Sector
aplicabil
Toate
modurile
de
transport

Tipul
surilor
M suri de
reducere

298

Perioada/Eta
pa de
implementare
Proiectare
Construc ie

Responsabil
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Proiectant
Constructor

45.Prevederea de m suri
compensatorii
pentru
poten ialele zonele naturale
afectate: arii protejate, p duri.

Toate
modurile
de
transport

Planificare
suri
compensa
torii

Consultant
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Proiectare
Consultant
Construc ie
Proiectant
Constructor

46.Monitorizarea
func ionalit ii/performan elor
surilor
de
mediu
implementate
pentru
proiectele de infrastructur de
transport i revizuirea acestor
suri atunci când este cazul
47. Pentru
proiectele
de
îmbun
ire a condi iilor de
naviga ie
se
recomand
luarea
ca
la
stabilirea
surilor s
se ia în
considerare
a impactul
cumulativ
asupra
biodiversit ii i ariilor naturale
protejate a lucr rilor propuse
pe sectorul C ra i-Br ila
(noua solu ie care se va
stabili) cu lucr rile propuse pe
sectorul Por ile de Fierra i.
48.Respectarea
surilor
specifice
propuse prin
Evaluarea Adecvat
pentru
MPGT (vezi tabelul nr 10.2)

Toate
modurile
de
transport

suri de
evitare,
prevenire,
control

Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Naval

suri de
prevenire
i
reducere

Toate
modurile
de
transport

M suri de
evitare,
prevenire,
control

Planificare
Execu ie
Exploatare

Planificare
Proiectare
Construc ie

suri de
compensa
re

Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Consultant
Proiectant
Constructor

AECOM

Aspect de
mediu
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suri recomandate

Sector
aplicabil

49.Evitarea pe cât posibil a
zonelor cu densitate crescut
a popula iei la alegerea
amplasamentelor proiectelor
de infrastructur de transport,
a organiz rilor de
antier,
bazelor de produc ie, sta iilor
de betoane etc. necesare
pentru realizarea lucr rilor de
construc ie

Toate
modurile
de
transport

50.Prevederea de m suri
pentru asigurarea travers rii
drumului/c ilor
ferate
în
condi ii
de
siguran
(realizarea de pasarele i/sau
pasaje subterane,etc.)

Rutier
Feroviar

Tipul
surilor

suri de
prevenire
i
reducere

M suri de
prevenire
i
reducere

299

Perioada/Eta
pa de
implementare

Planificare

Responsabil
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Consultant

Planificare
Proiectare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Consultant

Popula ia i
tatea
uman

51.Realizarea
h ilor
strategice de zgomot i a
Planurilor de ac iune conform
H.G nr. 321/2005 privind
evaluarea
i
gestionarea
zgomotului
ambiental
republicat , pentru:
drumurile principale care
au un trafic mai mare de
6.000.000 de treceri de
autovehicule pe an,
ile ferate principale
care au un trafic mai mare de
60.000 de treceri de trenuri pe
an,
aeroporturile civile care
au un trafic mai mare de
50.000
de
mi
ri
de
aeronave pe an;
porturile
aflate
în
aglomer ri cu mai mult de
250.000 de locuitori

Feroviar
Rutier
Naval
Aerian

suri de
prevenire
i
reducere

Exploatare

Proiectant
Unit ile
aflate
în
subordinea sau sub
autoritatea autorit ii
publice
centrale
pentru
transporturi
care
au
în
administrare
infrastructuri rutiere,
feroviare, portuare i
aeroportuare
realizeaz
cartarea
zgomotului
i
elaboreaz
h ile
strategice de zgomot
i planurile de ac iune,
pentru c ile ferate
principale, drumurile
principale
i
aeroporturile
civile
mari
aflate
în
administrarea
lor,
respectiv:
-pentru
drumuri
rutiere Compania
Na ional
de
Autostr zi
i
Drumuri
Na ionale
-pentru
c ile
ferate
CNCF”CFR”SA,
gestionar
al
cailor ferate
-aeroporturi
–
unitatea
aeroportuar
care

AECOM

Aspect de
mediu
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suri recomandate

Sector
aplicabil

Tipul
surilor
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Perioada/Eta
pa de
implementare

Responsabil
administreaz
aeroportul
-porturi - unitatea
portuar
care
administreaz
portul
Agen iile pentru
Protec ia Mediului
sunt responsabile
pentru aprobarea
har ilor strategice de
zgomot

52.Implementarea m surilor
propuse prin planurile de
ac iune realizate conform H.G
nr.
321/2005
privind
evaluarea
i
gestionarea
zgomotului
ambiental
–
republicat

Feroviar

53.Prevederea de m suri
pentru diminuarea nivelului de
zgomot (perdele forestiere,
panouri fonoabsorbante) în
zonele în care proiectele noi
de infrastructur de transport
se aproprie de zonele locuite
54.Prevederea de m suri
destinate prevenirii/reducerii
efectelor
directe
asupra
apelor
de
suprafa
i
subterane, solului, vegeta iei,
calit ii aerului, gestionarea
de eurilor
i substan elor
periculoase,
schimb ri
climatice (a se vedea
i
surile
propuse
pentru
aceste componente)
55.Prevederea de programe
pentru monitorizarea calit ii
aerului, apei, zgomotului în
zona de amplasare atât
pentru
perioada
de
construc ie cât
i pentru
perioada de exploatare care
permit adoptarea celor
mai optime m suri pentru
reducerea impactului asupra
popula iei.

Feroviar

Rutier

M suri de
prevenire
i
reducere

Exploatare

Naval
Aerian

Rutier
Aerian

Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

suri de
prevenire
i
reducere

suri de
prevenire
i
reducere

Unit ile aflate în
subordinea sau sub
autoritatea autorit ii
publice centrale
pentru transporturi,
care au în
administrare
infrastructuri rutiere,
feroviare, portuare i
aeroportuare

Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Planificare
Proiectare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Proiectant

Constructor
suri de
prevenire,
reducere,
control

Construc ie
Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

AECOM

Aspect de
mediu

Peisajul i
Patrimoniul
Cultural
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suri recomandate

Sector
aplicabil

Tipul
surilor

301

Perioada/Eta
pa de
implementare

56.Monitorizarea
func ionalit ii/performan elor
surilor
de
mediu
implementate
pentru
proiectele de infrastructur de
transport i revizuirea acestor
suri atunci când este cazul
57.Prevederea
de
recomand ri pentru utilizarea
de utilaje/ echipamente noi,
foarte eficiente i fiabile la
realizarea
lucr rilor
de
construc ie

Toate
modurile
de
transport

58.Evitarea pe cât posibil a
zonelor
cu
valoare
peisagistic deosebit , ariilor
naturale protejate, zonelor cu
patrimoniu
arheologic
la
alegerea
amplasamentelor
proiectelor de infrastructur
de transport inclusiv de
antier, bazelor de produc ie,
sta ii betoane etc.
59.Respectarea prevederilor
planurilor de amenajare a
teritoriului,
planurilor
urbanistice
generale
i
zonale.

Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

M suri de
prevenire,
reducere

Planificare

60.În zonele în care vor fi
identificate
siturile
arheologice, daca se intervine
cu lucr ri de excavare (de
exemplu cum se întâmpl în
cazul
lucr rilor
pentru
construc ia drumurilor, c ilor
ferate,
terminalelor
intermodale) anterior acestora
trebuie s efectuate cercet ri
arheologice preventive

Toate
modurile
de
transport

M suri de
prevenire,
reducere

Planificare
Proiectare

61.Stabilirea, prin studiul de
fezabilitate al investi iei i prin
proiectul tehnic, a m surilor
ce urmeaz s fie detaliate i
a necesarului de fonduri
pentru cercetarea preventiv
sau
supravegherea
arheologic
i
protejarea
patrimoniului arheologic .

Toate
modurile
de
transport

suri de
prevenire,
control

M suri de
prevenire,
reducere

Exploatare

Responsabil

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Proiectant

Proiectare
Construc ie

Constructor
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

M suri de
prevenire,
reducere

Consultant

Planificare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Consultant
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

AECOM

Aspect de
mediu
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suri recomandate

Sector
aplicabil

62.Prevederea de m suri
pentru punerea în evident a
peisajelor
cu
valoare
deosebit
aflate în raza
vizual a utilizatorilor traseului
ii ferate, drumurilor rutiere.

Rutier

63.Includerea de proiecte de
amenajare
peisagistic ,
inclusiv prin plantarea zonelor
adiacente infrastructurii de
transporturi.

Toate
modurile
de
transport

64.Prevederea de m suri
pentru reconstruc ia ecologic
a tuturor terenurilor afectate
temporar,
la
finalizarea
lucr rilor de execu ie
i
redarea acestora folosin elor
ini iale

Toate
modurile
de
transport

Feroviar

Tipul
surilor
M suri de
prevenire,
reducere

M suri de
prevenire,
reducere

302

Perioada/Eta
pa de
implementare
Planificare
Proiectare

Responsabil
Consultant
Proiectant
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Consultant

Planificare
Proiectare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport Proiectant
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

suri de
reducere

Proiectare
Construc ie

Proiectant
Constructor
Consultant

Eficien
energetic

65.Demararea ac iunilor de
introducere a combustibililor
alternativi în detrimentul celor
conven ionali
în
sectorul
transporturilor, conform cu
obiectivele Uniunii Europene
66.Prevederea de m suri
pentru
între inerea
corespunz toare
a
infrastructurii de transport,
îmbun
irea
eficien ei
sistemului de transport
67.Impunerea
anumitor
restric ii de transport (de
exemplu: impunerea gradului
maxim de ocupare a unui
vehicul/introducerea
unor
scheme
de
lift-sharing;
restric ii de tonaj)
68.Încurajarea
proiectelor
pentru
modernizarea
transportului
feroviar
(modernizarea
materialelor
rulante de c tori i m rfuri vagoane,
locomotive;
electrificarea liniilor de cale
ferat )

Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

suri
supliment
are pentru
a poten a
efectele
pozitive

Rutier

Feroviar

suri de
reducere

Paralel
cu
etapa
de
implementare
a proiectelor
incluse
în
MPGT
Exploatare

Ministerul Economiei
i Finan elor (MEF)
Ministerul Agriculturii
i Dezvolt rii Rurale
(MADR)

Paralel
cu
etapa
de
implementare
a proiectelor
incluse
în
MPGT

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Selec ie
proiectelor
prioritare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

a

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

AECOM

Aspect de
mediu

Conservarea
resurselor
naturale
epuizabile/utiliz
area
regenerabile

Transport
durabil
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suri recomandate
69.Încurajarea
proiectelor
pentru
modernizarea
infrastructurii de transport
maritim i fluvial

Naval

70.Respectarea m surii 1
propuse pentru aspectul de
mediu “eficien a energetic ”

Toate
modurile
de
transport

71.Utilizarea pe cât posibil a
tehnologiilor din domeniul
energiilor
regenerabile la
înc lzirea spa iilor sau pentru
producerea
de
energie
electric la cl dirile conexe
infrastructurii de transport:
spatii de servicii, centre de
între inere, cl diri birouri etc.
72.Reforme fiscale în ceea ce
prive te costurile de transport:
costuri
cu
transportul
rfurilor,
c torilor,
utilizarea infrastructurii de
transport astfel încât s se
creeze competitivitate între
modurile de transport
73.Implementarea politicilor
de mediu
i dezvoltare
durabil
în
sectorul
transporturilor

74.Respectarea
m surilor
propuse pentru componentele
de mediu: aer, apa, sol i
subsol, schimb ri climatice,
biodiversitate, popula ie
i
tate uman , peisaj i
patrimonial cultural

Cre terea
gradului de
con tientizare
asupra
problemelor de
mediu
provenite din
sectorul
transporturilor

Sector
aplicabil

75.Dezvoltarea unui sistem de
informare
a
popula iei,
actualizat i u or de consultat,
incluzând probleme cum ar fi
situa ia drumurilor i c ilor
ferate, serviciilor de transport
public, informa ii de mediu,
rezultatele
monitoriz rii
factorilor de mediu.
76.Asigurarea
particip rii
corespunz toare a publicului
interesat
i a comunit ii
locale în procesul de luare a

Toate
modurile
de
transport

Tipul
surilor

suri
supliment
are pentru
a poten a
efectele
pozitive
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Perioada/Eta
pa de
implementare
Selec ie
a
proiectelor
prioritare

Proiectare

Responsabil
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Ministerul Economiei
i Finan elor (MEF)
Ministerul Agriculturii
i Dezvolt rii Rurale
(MADR)

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Operare
Constructor
Proiectant
Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

Toate
modurile
de
transport

suri
supliment
are pentru
a poten a
efectele
pozitive
suri
supliment
are pentru
a poten a
efectele
pozitive

Guvernul României
Exploatare

Exploatare

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Constructor
suri de
prevenire,
reducere,
control

Construc ie
Exploatare

suri
supliment
are pentru
a poten a
efectele
pozitive

Pe perioada
implement rii
MPGT

suri
supliment
are pentru
a poten a

Proiectare
Construc ie

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de

AECOM

Aspect de
mediu
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suri recomandate
deciziilor prin organizarea de
dezbateri publice i crea unei
baze de date pentru accesul
la informa ii privind proiectele
de infrastructur de transport.
77.Dezvoltarea
unor
programe de informare ce au
n vedere con tientizarea
impactului
activit ii
de
transport
asupra mediului
înconjur tor
i încurajarea
schimb rii
mentalit ii
referitoare la utilizarea unui
anume sector de transport i
a mijloacelor de transport
folosite
78.Men inerea
programelor
de încurajare a achizi ion rii
de autovehicule ecologice

Sector
aplicabil

Tipul
surilor
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Perioada/Eta
pa de
implementare

efectele
pozitive

Toate
modurile
de
transport

Rutier

suri
supliment
are pentru
a poten a
efectele
pozitive

M suri
supliment
are pentru
a poten a
efectele
pozitive

Responsabil
transport

Pe perioada
implement rii
MPGT

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

Guvernul României
MMSC
Pe perioada
implement rii
MPGT

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii de
transport

La acestea se adaug m surile specifice pentru evitarea, reducerea i compensarea impactului MPGT
asupra siturilor Natura 2000 re eaua Natura 2000 propuse prin Studiul de Evaluare Adecvat :

Re eaua Natura 2000

Tabelul 10.2 M suri specifice pentru evitarea, reducerea i compensarea impactului MPGT asupra siturilor
Natura 2000 re eaua Natura 2000 propuse prin Studiul de Evaluare Adecvat realizat de EPC Consultan
Mediu i AECOM
Perioada/Etap
Aspect
Tipul
sur
a de
Responsabil
de mediu
masurilor
implementare
M1. Evaluarea de mediu (evaluare adecvat
i
suri pentru
Planificare,
Autoritatea
evaluarea de impactului asupra mediului, dup caz) reducerea
proiectare
de stat în
trebuie demarat din primele faze de proiectare i costurilor de
domeniul
continuat
pe tot parcursul
dezvolt rii
i mediu
transporturilo
implement rii proiectelor, îndeosebi în cazul acelor asociate
r i al
propuneri de proiect care pot genera efecte asupra proiectelor de
infrastructurii
siturilor Natura 2000.
transporturi
de transport
M2. Proiectele de transporturi ce intersecteaz sau
Planificare,
Autoritatea
se învecineaz
cu situri Natura 2000 trebuie
proiectare
de stat în
fundamentate pe baza unor studii de evaluare
domeniul
adecvat elaborate riguros din punct de vedere
transporturilo
tehnic i tiin ific care s respecte cele mai bune
r i al
practici în domeniu (vezi în continuarea tabelului).
infrastructurii
Evaluarea impactelor i propunerea de m suri de
de transport
evitare/reducere/compensare trebuie f cut inânduse cont de cerin ele ecologice ale fiec rei specii sau
habitat de interes comunitar.

AECOM

Aspect
de mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

sur
M3.În proiectarea traseelor i a solu iilor constructive
pentru infrastructura de transporturi ierarhia op iunilor
trebuie s fie urm toarea: 1. Evitarea impacturilor
asupra
siturilor
Natura
2000;
2.Reducerea
impacturilor; 3. Compensarea impacturilor. M surile
compensatorii trebuie s reprezinte ultima op iune
datorit : i) incertitudinii privind „recuperarea” real a
bunurilor i serviciilor ecologice pierdute; ii) costurilor
mari de implementare; iii) duratei de timp pân la
care produc rezultatele a teptate.

Tipul
masurilor

Perioada/Etap
a de
implementare

suri pentru
evitarea
apari iei
impacturilor

M4. Evitarea intersect rii limitelor ariilor naturale
protejate (de inut cont i de limitele altor arii naturale
protejate decât Natura 2000).

M5. Atunci când nu este posibil evitarea intersect rii
unei arii protejate, trebuie considerate op iunile
disponibile pentru evitarea travers rii zonelor
sensibile din interiorul respectivei arii protejate (în
principal habitate Natura 2000, zone importante
pentru reproducerea i ad postul speciilor de interes
comunitar, zonele s lbatice în care influen a
antropic este redus ).
M6. Reducerea la minim a spa iilor de servicii
(parc ri, sta ii de distribu ie carburan i, unit i de
cazare i alimenta ie, etc.) propuse în lungul
proiectelor rutiere în interiorul i imediata vecin tate
(1 km) a siturilor i evitarea propunerii lor în interiorul
zonelor sensibile (habitate Natura 2000, zone critice
pentru speciile protejate).
M7.Compensarea pierderilor de habitate. Calculul
suprafe elor compensate se realizeaz atât pentru
pierderile de habitate Natura 2000 cât i pentru
pierderea din suprafe ele habitatelor favorabile
pentru speciile de interes (suprafe ele ocupate de
aceste specii în cadrul siturilor Natura 2000).
Compensarea acestor suprafe e se realizeaz printrun raport minim de 1:1.
Rezultatul compens rii trebuie s fie similar din punct
de vedere structural i func ional cu habitatele
afectate. Atunci când acest lucru nu poate fi realizat
este necesar o supracompensare pentru a acoperi
pierderile (raportul de compensare trebuie s asigure
i
timpul
necesar
ajungerii
noilor
suprafe e/componente la nivelul structural
i
func ional al celor distruse). Compensarea nu se
refer doar la pierderea de habitate ci i la
suprafe ele de
habitate ce sufer
modific ri structurale sau
func ionale ca urmare a prezen ei umane,
zgomotului, polu rii atmosferice sau a altor forme de
alterare/perturbare
M8.Limitarea la minim a suprafe elor afectate pe
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Responsabil
Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

Planificare,
proiectare

suri pentru
evitarea
afect rii
componentelo
r de
interes
conservativ

Planificare,
proiectare

suri pentru
reducerea
impactului
asupra siturilor
Natura
2000

Planificare,
proiectare

suri pentru
compensarea
pierderilor

Planificare,
proiectare

suri pentru

Planificare

Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport
Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport
Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport
Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

Autoritatea

AECOM

Aspect
de mediu
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sur
perioada lucr rilor de construc ii în interiorul ariilor
naturale protejate. Evitarea propunerii de organiz ri
de antier, gropi de împrumut, depozite de materiale,
etc. pe suprafe e ocupate cu habitate Natura 2000 i
zone critice* pentru speciile protejate.
M9.Toate lucr rile ce presupun „înierb ri”, „plant ri”,
„reîmp duriri”,
„reabilit ri”
sau
„reconstruc ie
ecologic ” se vor realiza doar în baza unui Plan de
reconstruc ie ecologic care s previn utilizarea de
specii alohtone precum i instalarea de specii
invazive în zonele afectate temporar de lucr rile de
construc ii i supuse ulterior unor ac iuni de refacere.
Pentru fiecare proiect care poate afecta unul sau mai
multe situri Natura 2000 trebuie elaborat un Plan de
reconstruc ie ecologic
care s
ofere solu ii
punctuale pentru habitatele i speciile afectate din
fiecare fit.
M10. Evitarea conducerii apelor pluviale netratate
(înc rcate cu suspensii, produse petroliere, s ruri,
etc.), provenind de pe suprafa a infrastructurilor de
transport, în corpuri de ap aflate în interiorul sau
amonte de situri Natura 2000.

M11. Prevederea unor solu ii tehnice în cadrul
viitoarelor proiecte de transporturi pentru evitarea
trunderii de poluan i în corpurile de ap de
suprafa din interiorul siturilor Natura 2000 în care
apa joac un rol important în men inerea habitatelor
i speciilor de interes comunitar, sau în amonte de
acestea, ca urmare a producerii unor polu ri
accidentale (ex: accidente urmate de scurgeri de
substan e periculoase pentru mediu)
M12. Includerea în responsabilit ile administratorilor
de drumuri a unor m suri pentru evitarea instal rii
speciilor invazive precum i pentru controlul acestora
în lungul infrastructurilor de transport.

M13. Pentru toate proiectele de infrastructur
propuse care urmeaz a intersecta sau a se învecina
cu situri Natura 2000 trebuie identificate solu ii
tehnice fezabile, bazate pe studii i investiga ii
riguroase de teren, care s asigure cel mai ridicat
grad de permeabilitate pentru fauna de interes
conservativ. Principiul general este acela c
infrastructura de transport nu trebuie s întrerup
conectivitatea infrastructurii ecologice. Solu iile
constructive pot include: viaducte, tuneluri,
supratravers ri
(ecoducte)
sau
subtravers ri
(culverturi) pentru faun .
M14. Pentru proiecte ce vizeaz drumuri cu un trafic
mai mic de 1000 de vehicule pe zi nu este
recomandabil instalarea de garduri dat fiind nivelul

Tipul
masurilor
reducerea
impactului
asupra
habitatelor
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Perioada/Etap
a de
implementare
Proiectare

Planificare
Proiectare
Construc ie

suri pentru
evitarea
impactului
asupra
componentelo
r
acvatice

Proiectare
Construc ie
Exploatare

Responsabil
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport
Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

Proiectare
Construc ie

suri pentru
controlul
speciilor
invazive

Exploatare

suri pentru
îmbun
irea
permeabilit ii
infrastructurilo
r de
transport

Proiectare
Construc ie

Proiectare
Construc ie

Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport
Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

Autoritatea
de stat în
domeniul
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bun de permeabilitate al acestora pentru mamifere.
În acela i timp pentru drumuri cu un nivel al traficului
de peste 4000 de vehicule pe zi gardurile pot fi
necesare pentru a ghida mamiferele c tre structurile
de supra/subtraversare.
M15. Prin realizarea de construc ii sau alte interven ii
asupra corpurilor de ap de suprafa trebuie evitate
oricare modific ri asupra curgerii apei, ale malurilor
sau ale substratului ce ar putea afecta semnificativ
speciile de interes comunitar strict dependente de
ap (în principal pe ti i amfibieni).
M16. Pentru toate proiectele de infrastructur
propuse care urmeaz a intersecta sau a se învecina
cu situri Natura 2000 trebuie identificate solu ii
tehnice fezabile pentru limitarea (de preferat
excluderea) victimelor datorate traficului. Aceste
solu ii trebuie corelate cu cele prev zute în m surile
M13 i M14, îns trebuie s includ
i solu ii
suplimentare atunci când speciile de interes sunt
reprezentate de p
ri sau lilieci (ex: paravane care
împiedice p trunderea
animalelor aflate în zbor în zona de coliziune cu
mijloacele de transport).
M17. Includerea în proiectele de reabilitare /
extindere a infrastructurilor de transporturi existente,
pe lungimile pe care intersecteaz ariile protejate, a
solu iilor necesare reducerii mortalit ii i asigur rii
permeabilit ii pentru speciile de faun de interes
comunitar.

M18. Pentru infrastructurile de transport (rutier i
feroviar) unde nu este posibil implementarea unor
solu ii constructive pentru asigurarea permeabilit ii
(supra/sub travers ri) în interiorul i vecin tatea
siturilor Natura 2000 este necesar considerarea
unor m suri de control al traficului ce pot include:
limitarea vitezelor de circula ie, instalarea de panouri
de avertizare privind prezen a speciilor de faun sau
chiar posibilitatea întreruperii accesului pe anumite
sectoare i în anumite perioade pentru a evita efecte
semnificative asupra popula iilor ca urmare a unei
mortalit i ridicate datorate coliziunilor.
M19. Aplicarea unor solu ii tehnice de reducere a
zgomotului la nivelul siturilor Natura 2000, în principal
în zonele critice* pentru speciile protejate (zone de
ad post, de cuib rire, de hr nire). Aceste solu ii
trebuie implementate atât pentru infrastructura de
transport existent cât i pentru toate proiectele
propuse. Ca o abordare precaut , valoarea de
maxim 40 dB incluzând zgomotul de fond i cel
generat de infrastructura de transport, trebuie luat
în calcul la nivelul zonelor critice pentru speciile
protejate din interiorul ariilor protejate

Tipul
masurilor
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Perioada/Etap
a de
implementare

Responsabil
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

suri pentru
evitarea
modific rii
cerin elor de
habitat

Proiectare

suri pentru
evitarea
cre terii
ratelor
de mortalitate
pentru
speciile de
interes
comunitar

Proiectare

suri pentru
reducerea
ratelor de
mortalitate
actuale
pentru speciile
de
interes
comunitar
suri pentru
reducerea
ratelor de
mortalitate
pentru
speciile de
interes
comunitar

Proiectare

Exploatare

Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

suri pentru
reducerea
perturb rii
datorat
zgomotului

Proiectare

Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

Construc ie

Construc ie

Construc ie

Construc ie
Exploatare

Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport
Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport
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Tipul
masurilor

M20.
Evitarea
amplas rii
zonelor
de
aterizare/decolare ale aeroporturilor (în cazul
proiectelor de extindere ale acestora) în direc ia
SPA-urilor dat fiind distan a mare pe care pot
ap rea perturb ri asupra activit ii p
rilor datorit
zgomotului precum i riscuri de coliziune.
M21. Implementarea unor programe multianuale de
monitorizare pentru evaluarea impactului rezidual
precum
i
a
succesului
m surilor
de
evitare/reducere/compensare implementate.

M22. În cazul proiectelor de reabilitare ce pot viza
construc ii, atât în interiorul cât i în exteriorul siturilor
Natura 2000, trebuie acordat aten ie prezen ei
speciilor de interes comunitar. În situa ia identific rii
prezen ei liliecilor sau a p
rilor cuib ritoare trebuie
luate m suri pentru evitarea perturb rii în perioada
de cre tere a puilor / cuib rire precum i pentru
evitarea apari iei unor victime
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Perioada/Etap
a de
implementare
Proiectare
Construc ie

suri pentru
controlul
impacturilor
generate de
infrastructura
major de
transporturi
asupra
re elei Natura
2000
suri pentru
evitarea
impacturilor
asupra
speciilor
Natura
2000 în afara
siturilor

Construc ie
Exploatare

Proiectare
Construc ie
Exploatare

Responsabil
Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport
Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

Autoritatea
de stat în
domeniul
transporturilo
r i al
infrastructurii
de transport

* Prin zone critice pentru speciile protejate se în eleg: zone de ad post, hibernare, reproducere, hr nire,
ce se reg sesc în interiorul habitatelor cu grad ridicat de favorabilitate pentru speciile care fac obiectul
conserv rii în respectivul sit Natura 2000.
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Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantei de
MPGT aleas
11.1 Alternative propuse pentru MPGT

Procesul de elaborare a MPGT a fost unul foarte complex. Acest proces a necesitat parcurgerea
urm torilor pa i:
•

Pasul 1: Obiectivele strategice sunt acele obiective definite la nivel guvernamental sau ministerial
i care se aplic în general, ca scopuri sau obiective generice ale Guvernului i Ministerului
Transporturilor. Pentru Master Plan acestea au fost definite folosind obiectivele din Caietul de
Sarcini, declara ii Ministerului Transporturilor i din Cartea Alb a Transporturilor a Uniunii
Europene.

•

Pasul 2: Definirea problemelor reprezint rezultatul unei analize diagnostice a sistemului de
transport. Am identificat cauzele care stau la baz
i sunt responsabile pentru manifestarea
problemelor i am stabilit problemele la nivel spa ial pentru a facilita identificarea obiectivelor
specifice i a interven iilor.

•

Pasul 3: Obiectivele opera ionale: acestea sunt obiectivele ce in de problemele specifice
identificate i care reprezint un subset al Obiectivelor Strategice.

•

Pasul 4: Generarea proiectelor: acestea reprezint
obiectivelor opera ionale i problemelor.

•

Pasul 5: Evaluarea i Prioritizarea proiectelor: Este necesar un proces sistematizat de evaluare a
proiectelor din dou motive principale. În primul rând, pot exista mai multe proiecte care s
îndeplineasc un anumit obiectiv opera ional i astfel devine necesar un proces de selec ie. În al
doilea rând, un proiect poate rezolva o problem dar poate avea un slab raport calitate/ pre . Într-o
situa ie cum este cea a României, unde fondurile disponibile pentru transport sunt mult mai mici
decât nevoile identificate, resursele financiare trebuie alocate într-un mod eficient. Astfel este
necesar utilizarea unei metode corecte i independente de evaluare a proiectelor. În acest scop
a fost realizat o Analiz Multi Criterial (AMC). .

•

Pasul 6: Elaborarea Scenariilor Master Planului; În cadrul Caietului de Sarcini se solicit
elaborarea a dou scenarii, un scenariu de Sustenabilitate Economic
i un scenariu de
Sustenabilitate Economic i de Mediu. În cadrul analizei multicriteriale fiecare proiect a primit un
punctaj în func ie de gradul în care a îndeplinit criteriile de evaluare predefinite. Folosind diferite
ponderi pentru punctaje, fiecare proiect a primit dou punctaje apar inând câte unui scenariu,
rezultând astfel câte un set diferit de proiecte prioritare pentru fiecare scenariu

interven ii specifice care se adreseaz

Pentru elaborarea Master Planului General de Transport i al Strategiei de Transport, a fost necesar
dezvoltarea unui Model Na ional de Transport Multimodal pentru România (MNT), al turi de un Sistem de
Evaluare. Modelul creat de AECOM poate testa impactul diverselor proiecte i politici de transport, iar
Sistemul de Evaluare propus permite selectarea celor mai sustenabile proiecte care s fie incluse pe lista
de investi ii prioritare.
Modelul Na ional de Transport pentru România include reprezent ri ale urm toarelor re ele de transport
persoane i m rfuri:
Re eaua rutier – autoturisme, curse de autobuz, vehicule de transport m rfuri grele i u oare;
Re eaua feroviar – trenuri de persoane (Regio,InterRegio i InterCity) i trenuri de m rfuri;
Re eaua aerian – servicii pentru transportul aerian de persoane i m rfuri;
Re eaua de transport naval – transportul m rfurilor .
Datele necesare care au stat la baza dezvolt rii MNT acoper mai multe domenii:
Tipare de c

torie pe moduri de transport i categorii de marf ;
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o

Date ob inute în urma interviurilor în trafic provenind din datele de la CESTRIN i noi
anchete de c torie;

o

Date cu privire la vânzarea de bilete de tren pentru a stabili cererea pentru fiecare gar ;

o

Date cu privire la vânzarea de bilete de autobuz acolo unde acestea sunt disponibile; acolo
unde nu sunt disponibile vor fi folosite date noi cu privire la utilizatori pentru a determina
tiparele de deplasare;

o

Interviuri cu pasageri de trenuri i autobuze pentru a fi determinate caracteristicile
toriilor i pentru a înlesni separarea datelor cu privire la vânzarea de bilete în func ie
de scop i de situa ia socio-economic ;

o

Deplas ri ale pasagerilor de avion în termeni de punct de origine/destina ie pe teritoriul
României i ar extern de origine sau destina ie;

o

Deplas ri ale categoriilor de marf transportate cu VTMU (LGV) i VTMG (HGV), în func ie
de tip i tone transportate;

o

Deplas ri transport feroviar de marf în func ie de tipul categoriilor de marf ;

Cererea de transport de marf din portul Constan a în func ie de tipul de marf ;
o

Cererea de transport de marf pentru porturile dun rene în func ie de tipul de marf ;

o

Cererea referitoare la c

o

Contoriz ri de trafic clasificate, înregistrate de-a lungul re elei na ionale i jude ene de
drumuri;

o

Contoriz ri de trafic automate permanente pentru determinarea varia iilor sezoniere
acoperind un e antion reprezentativ al drumurilor na ionale i jude ene;

o

Contoriz ri ale gradului de ocupare a autobuzelor în cordoanele din jurul principalelor
ora e;

o

Deplas ri ale pasagerilor de avion în toate aeroporturile din România;

o

Contoriz ri ale îmbarc rilor în g ri sau ale înc rc rilor de marf în trenuri pentru a ob ine
profile orare zilnice ale cererii i pentru validarea modelului.

torii în cadrul re elei în func ie de modul de transport;

Informa ii demografice la nivelul ora elor mari, ora elor mici i comunelor;
o

Popula ie;

o

Popula ie activ ;

o

Locuri de munc pentru fiecare sector;

o

Tipul i structura gospod riilor

Date socio-economice;
o

Venitul i valoarea timpului pe tipuri de locuitori;

o

PIB pe sector i regiune, cel pu in la nivel jude ean

Atribute ale sistemului de transport;
o

Informa iile furnizate de sistemul GIS care include limitele de jude , drumuri i leg turile
fizice pentru transportul public i caracteristici geometrice;

o

Clasific rile i starea tehnic a re elei de drumuri;

o

Rute/orare pentru cursele de pasageri i viteze opera ionale pentru transport feroviar;

o

Rute/orare pentru cursele de pasageri pentru transport cu autobuzul;

o

Rute/orele de zbor pentru transportul cu avionul;

o

Rute/orar pentru cursele de pasageri pentru transportul cu feribotul;
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o

Loca ia i natura facilit ilor existente în terminalele intermodale precum i în centrele de
distribu ie;

o

Sisteme de tarifare în func ie de modul de transport

Date despre accidente;
o

date despre accidente pe o perioad de cinci ani pentru calibrarea ratelor de inciden
acestora în func ie de tipul de drum

o

o informa iile privind incidentele pe re eaua feroviar au fost ob inute de la CFR

Date despre durata/viteza c
debit – vitez ;

ale

toriei într-o sec iune transversal a rutelor pentru verificarea rela iei

o

Datele cu privire la viteza medie înregistrat în leg tur cu fluxurile de c torii vor fi
utilizate pentru a calibra curbele debit-vitez luate în considerare în func ie de tipul de
drum, care va fi definit pe baza caracteristicilor geometrice;

o

Timpii de c

o

Caracteristicile comportamentelor în timpul c
preferin elor.

torie pe rute vor fi utiliza i pentru a valida rezultatele modelului; i
toriilor pe baza anchetelor de declarare a

In func ie de problemele fundamentale identificate pentru fiecare sector de transport, au fost stabilite o
serie de proiecte/investi ii care ar putea duce la solu ionarea acestora. Proiectele individuale candidate
identificate pentru a fi incluse în Master Plan, au fost testate prin Modelul Na ional de Transport înainte de
includerea acestora în scenariul de dezvoltare. Acest lucru este necesar datorit unei cerin e ferme din
partea UE, care solicit ca fiecare proiect inclus în Master Plan s fie justificat din punct de vedere
economic respectiv economic i de mediu, înainte de includerea acestuia într-unul dintre scenariile de
dezvoltare.
În selec ia proiectelor s-au avut n vedere urm toarele:
Proiectele care au beneficii economice limitate i impact semnificativ asupra mediului vor fi
excluse;
Proiectele care aduc mari beneficii economice, dar au un impact semnificativ asupra mediului vor
fi considerate proiecte care pot candida pentru a fi incluse în scenariul de dezvoltare bazat pe
sustenabilitate economic ;
Proiectele care aduc beneficii economice limitate, dar au un impact pozitiv asupra mediului, vor fi
considerate proiecte care pot candida pentru a fi incluse în scenariul de dezvoltare bazat pe
sustenabilitate economic i de mediu;
Proiectele care aduc mari beneficii economice, dar care au un impact neutru sau pozitiv asupra
mediului, vor fi considerate proiecte care pot candida pentru a fi incluse în ambele scenarii.
În principiu, atât obiectivele Master Planului, cât i proiectele constituente, trebuie s respecte anumite
criterii de evaluare bine definite care s corespund cerin elor Comisiei Europene. Pentru MPGT s-au
utilizat trei criterii de evaluare la nivel înalt: Economic, de Mediu i Politici (inclusiv Finan are). Astfel în
urma procesului de selec ie a proiectelor i stabilirii ordinii pe scara ierarhic de prioritate au fost luate în
calcul în analiza cost-beneficiu urm toarele119:
Impacturile economice
o Valoarea economic (RIRE > 3%);
B. Politicile de transport
o Extindere/ completare re ea TEN-T Core/ Comprehensive;
119

Ghidul Na ional de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport i Metodologia de Ierarhizare a Proiectelor din
cadrul Master Planului, Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice i
Financiare i a Analizei de Risc, AECOM
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C. Impacturile de mediu
o Poluarea fonic - costurile referitore la disconfortul creat de zgomot, precum i costurile de
tate datorate expunerii la niveluri ridicate de zgomot. Valorile au fost diferen iate în
func ie de tipul mijloacelor de transport (ma ini, motociclete, autobuz, utilitare, tren de
pasageri, tren de marf ), precum i de loca ie (urban, suburban, rural) i de perioad a
zilei (zi, noapte).
o Poluare atmosferic la nivel local (emisii de poluan i precum: particule în suspensie, NOx,
SO2 i COV-uri) - costurile pentru s
tatea uman , pagubele materiale, pierderile de
recolte i deteriorarea ecosistemului (reprezentând costuri vehicul*km, tren*km, avion*km,
nav *km).
o Schimb rile climatice – costurile emisiilor rezultate din activitatea de transport sunt
calculate pe baza modific rii n ceea ce prive te consumul de combustibil, respectiv km
parcur i, ca urmare a implement rii acestor proiecte. Estim rile au fost realizate cu ajutorul
modelului TREMOVE, model utilizat la nivelul Uniunii Europene pentru studierea efectelor
diverselor politici de transport i mediu asupra sectorului transporturilor din toate rile
europene. Costurile schimb rilor climatice au un nivel înalt de complexitate deoarece
acestea apar pe termen lung, sunt globale i tiparele de risc sunt foarte greu de anticipat.
o Re eaua Natura 2000 – costurile induse de impactul produs asupra re elei Natura 2000
prin implementarea proiectelor de transport.
o Siguran a transportului
D. Sustenabilitatea
o Transfer de trafic dinspre transportul rutier câte alte moduri de transport mai pu in
poluante i mai eficiente din punct de vedere economic;
E. Dezvoltarea economic echilibrat
o Cre terea accesibilit ii i mobilit ii.
Prima versiune a Master Planului General de Transport al României a fost elaborat în anul 2012,
reprezentând o sintez a pa ilor parcur i pentru preg tirea Master Planului, al categoriilor de investi ii
care se au n vedere pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, enumerarea obiectivele generale,
specifice i contextul strategic. Scopul acestei versiuni a fost s se ofere informa iile necesare demar rii
procedurii de evaluare de mediu.
Versiunea preliminar a Master Planului pe termen scurt, mediu i lung, practic un prim draft al
Master Planului, a fost publicat în luna august a anului 2013. Acesta versiune a fost punctul de
plecare pentru etapa de definitivare a Raportului de Mediu i baza de discu ie pentru grupurile de lucru
din cadrul procedurii SEA.
In perioada august 2013 – august 2014, versiunea preliminarea a MPGT a fost analizat , dezb tut i
perfec ionat . Un rol important n definitivarea MPGT l-au avut i consult rile cu p ile interesate
(Ministerul Transportului, Operatorii de transport i alte ter e par i) . Aceste consult ri au contribuit la
identificarea cauzelor fundamentale ale problemelor din sistemul de transport, investigarea detaliat a
problemelor fundamentale pentru fiecare sector de transport, ob inerea de informa ii suplimentare
necesare pentru elaborarea MPGT. în paralel cu consult rile de ordin tehnic au avut loc i consult ri
pentru evaluarea strategic de mediu pentru MPGT. Consult rile din cadrul grupului de lucru special
constituit pentru evaluarea strategic de mediu (lista autorit ilor implicate n procesul consultative este
prezentat n Anexa 1 a Raportului de Mediu) au permis stabilirea obiectivelor specifice de mediu,
obiectivele de mediu relevante pentru plan, identificarea poten ialului impact asupra mediului generat de
implementarea proiectelor propuse, m surile de prevenire, reducere/compensare a efectelor
semnificative asupra mediului, programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale
implement rii planului
Prima versiune a MPGT a avut la baza un num r de 403 proiecte posibil candidate, transmise spre
analiz de c tre autorit ile promotoare. Dintre aceste au fost selectat pentru analiza 201 de proiecte,
care ulterior au fost testate în cadrul Modelului Na ional de Transport (MNT) i supuse procedurii de
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evaluare pe baza liniilor directoare propuse de AECOM. n baza rezultatelor ob inute cu ajutorul MNT au
fost stabilite scenariile MPGT.
Versiunea preliminar a Master Planului pe termen scurt, mediu i lung cuprindea 4 scenarii importante:
“Do nothing” – zero m suri pentru dezvoltarea infrastructurii de transport,
Scenariul de referin („Do Minimum”) ia în considerare proiectele care sunt deja în construc ie
sau pentru care finan area este asigurat . Pentru acest scenariu au fost identificate i incluse în
un num r de 117 proiecte. Cele mai multe proiecte incluse n acest scenariu apar in sectorului
rutier (68 din 117), implementate în totalitate de c tre CNADNR SA, urmate de investi iile în
sectorul feroviar (26 din 117), din care 25 vor fi finan ate de c tre CNCF CFR SA i unul de
CN APM SA. Lista investi iilor propuse pentru acest scenariu sunt prezentate n Anexa 7A a
Raportului de Mediu.
Scenariul 2020 - acest scenariu includea un num r de 86 de proiecte. Lista investi iilor propuse
pentru acest scenariu sunt prezentate n Anexa 7B a Raportului de Mediu.
Acest scenariu includea un num r de 11 proiecte pentru sectorul rutier din care 2 proiecte de
modernizare a drumurilor existente i 9 proiecte pentru realizarea unor aliniamente noi de drumuri ce
extind re eaua de autostr zi cu 40% comparativ cu Scenariul de referin (“Do minimum”). Cele 18
proiecte propuse pentru sectorul feroviar permit modernizarea coridoarelor principale ale TEN-T de la
Bucure ti la Arad i Timi oara, pentru a se putea atinge viteza de 160 km/h i mbun
irea condi iilor de
transport prin modernizarea materialelor rulante (vagoane i locomotive) i a sta iilor de cale ferat
(g rilor). În ceea ce prive te sectorul c ilor navigabile i porturilor, investi iile propuse de acest scenariu
aduc modific ri în domeniul transportului de m rfuri. De i pentru sector aerian sunt propuse un num r de
23 de proiecte, acestea sunt la o scar mai redus .

Surs : Analiz AECOM asupra fi elor de proiect

1

1
6

4

1

2

12

5
1
1
6

1
2
9

5
5
1
1

5
1
1
1
1

2
23

6

14

propuse în

Total

2

Rutier

2

Feroviar

Porturi

Terminale de m rfuri
Sisteme de informare i emitere bilete
Infrastructur
Între inere/Repara ii capitale
Moderniz ri
Aliniamente noi
Alte investi ii
Terminale de pasageri
Politic de transport
Sta ii de cale ferat
Reabilit ri
Material rulant (vagoane)
Material rulant (dmu)
Material rulant (emu)
Material rulant (locomotive)
Siguran
Total

Intermodal

Natura investi iei

Aerian

Sector

C i navigabile

Tabelul 11.1. Num rul de proiecte n func ie de natura investi iei i de sectorul de transport
Strategia 2020 (Versiunea preliminar a MPGT)

18

11

10
1
1
14

1
13
1
22
9
5
5
1
6
1
1
1
10
4
1
86
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Scenariul 2030 – acest scenariu includea un num r de 45 de proiecte Lista investi iilor propuse
pentru acest scenariu sunt prezentate n Anexa 7B a Raportului de Mediu.
n cadrul Versiunii preliminar a Master Planului pe termen scurt, mediu i lung, Scenariul 2030 nu a fost
abordat pe larg. în forma prezentat n versiunea preliminar Scenariul 2030 propune” 26 de proiecte
pentru sectorul feroviar (reabilitare/modernizare linie de cale ferat , ntre ineri i repara ii capital, investi ii
pentru nlocuirea materialului rulant), 11 proiecte pentru sectorul rutier (proiecte pentru construc ia de
autostr zi, drumuri expres, variante de ocolire); 3 proiecte pentru sectorul naval (1 proiect pentru
reabilitarea frontului de a teptare a portului Basarabi, 1 proiect pentru amenajarea râurilor Arge i
Dâmbovi a pentru naviga ie i alte folosin e (Canal Dun re–Bucure ti), 1 proiect pentru achizi ie
echipamente).
Tabelul 11.2. Num rul de proiecte n func ie de natura investi iei propuse i de sectorul de transport incluse
n Strategia 2020 (Versiunea preliminar a MPGT)
Natura investi iilor
Proiecte/Programe de
infrastructur de
importan
na ional
Între inere i repara ii
pentru activele existente
Investi ii în echipamente
Total

Aerian

Intermodal

Porturi

Feroviar

Rutier

Cai navigabile

Total

1

4

1

14

11

1

32

-

-

-

10

-

-

10

-

-

-

2

-

1

3

1

4

1

26

11

2

45

Toate cele patru scenarii au fost comparate, de-a lungul întregii analize modale, cu scenariul de baz
(anul de baz 2011). S-a ales ca an de baz - 2011 deoarece la nivelul acestui an, exist date complete
referitoare la transportul rutier, transportul aerian, transportul feroviar de pasageri i marf , incluzând date
provenite din fiecare sta ie pentru transportul de pasageri, exist date legate de marfa transportat pe
Dun re în 2011, iar cel mai recent recens mânt na ional a avut loc în anul 2011, ceea ce înseamn c
cele mai precise date pentru modelul de transport al anului de baz corespund anului 2011
În data de 16.04.2014, Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Sectorial de Transport,
a publicat Lista proiectelor admise pentru testare în MPGT, ce cuprinde un num r total de 530 de
proiecte, dintre care 42% apar in sectorului rutier, 26% sectorului feroviar, 14% sectorului naval, 16%
sectorului aerian i 2% transportului intermodal. O parte dintre proiectele incluse în aceast list fac parte
scenariul de referin („Do Minimum”) inclus în Versiunea preliminar a Master Planului pe termen scurt,
mediu i lung. Proiectele din scenariul de referin au fost aprobate de autorit ile promotoare i sunt
enumerate în Anexa nr. 2 a prezentului studiu. Dintre cele 530 de proiecte candidat (489 de proiecte de
fapt ramase dup eliminarea proiectelor care erau dublate n lista) au fost selectate, în urma test rii cu
Modelul Na ional de Transport proiectele care s fie incluse în varianta final revizuit a Master Planului
pe termen scurt, mediu i lung ce a fost disponibil n data de 31.08.2014.
Dup etapa de dezbatere public a MPGT realizat în luna octombrie 2014, inând cont de comentariile i
observa iile publicului interesat a fost necesar o reanalizare a proiectelor incluse în scenariul ”do
something”.
Versiunea aleas pentru Master Planul General de Transport i analizat în cadrul Raportului de
Mediu a fost cea disponibil în data de 22.10.2014
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Varianta final revizuit a Raportului privind Master Planul pe termen scurt, mediu i lung include 4
scenarii:
Scenariul „Dezvoltare zero” („Do nothing”) – care nu propune nicio m sur sau investi ie în
infrastructura de transport – (DN);
„Scenariul de referin ” („Do Minimum”) – care ia în considerare proiectele aflate deja în
construc ie/implementare sau pentru care finan area este asigurat (DM sau Ref.);
Scenariul de dezvoltare (”Do something”) – solicitat prin caietul de sarcini, care ia în considerare
proiectele de infrastructur necesare pentru eliminarea blocajelor i pentru cre terea
accesibilit ii regiunilor i ora elor din România, identificate pentru orizonturile de timp 2014,
2020, 2030. Proiectele individuale candidate pentru a fi incluse în Master Plan, au fost testate
prin Modelul Na ional de Transport (MNT) înainte de includerea acestora în scenariul de
dezvoltare. Dup testare, acelea i proiecte au fost ierarhizate n baza unei analize multicriteriale
astfel:
o ierarhizare a ordinii de implementare ce avut drept scop eliminarea blocajelor,
cre terea accesibilit ii regiunilor i ora elor din România bazat pe sustenabilitate
economic – ”Dezvoltarea bazat pe sustenabilitatea economic ”
sau „Do
Something” (ES);
o ierarhizare a ordinii de implementare ce avut drept scop eliminarea blocajelor,
cre terea accesibilit ii regiunilor i ora elor din România bazat pe sustenabilitatea
economic i de mediu, promovând astfel transferul modal de la transportul rutier
tre modurile de transport alternative – „Dezvoltarea bazat pe sustenabilitate
economic i de mediu” sau „Do Something Policy ” (EES).
Suplimentar fa de termenii de referin a din caietul de sarcini echipa AECOM a realizat un al
doilea scenariu de dezvoltare numit „Core TEN-T” (CTT) care difer de scenariul anterior doar
prin proiectele propuse pentru sectorul rutier – pentru acest sector sunt luate n considerare doar
proiectele care contribuie la completarea/extinderea re elei Core TEN-T. Pentru celelalte
sectoare de transport (feroviar, naval, aerian i intermodal) lista investi iilor este similar cu cea
propus n scenariul de dezvoltare solicitat prin caietul de sarcini.
Proiectelor incluse în cele 3 scenarii ale MPGT sunt prezentate în Anexa 2 i 3B,C, i sintetizat pe
sectoare de transport n tabelul de mai jos:
Tabel nr. 11.3 Num rul proiectelor din cele trei scenarii
transport

propuse de MPGT în func ie de sectorul de

Rutier

Do Minimum
(De referin )
54

Num r proiecte
Scenariul de
dezvoltare (ES/EES)
64

Scenariul Core
TEN-T (CTT)
11

Feroviar

30

16

16

3

Naval

22

14

14

4

Aerian

2

14

14

5

Intermodal

-

12

12

Total

108

120

67

Nr. crt.

Sector de transport

1
2

Scenariul ”Do minimum” reprezint baza de plecare pentru scenariul de dezvoltare. Proiecte incluse în
acest scenariul sunt proiecte care sunt deja în etapa de implementare, care au deja finan area asigurat
i care se vor realiza indiferent daca se aproba sau nu MPGT.
Scenariul selectat de MPGT i propus pentru implementare este orientat spre „Dezvoltarea bazat
sustenabilitate economic i de mediu” sau „Do Something Policy ”.

pe
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Pe lâng eficien a economic global
i politicele de transport (criteriile enumerate la punctul A, B, D, E)
n stabilirea ierarhiei de implementare a proiectelor ce fac parte din scenariul de dezvoltare s-a inut cont
de criteriile de mediu enumerate anterior la punctul C . Propunerile de investi ii pentru scenariile de
dezvoltare sunt prezentate în Anexele 3B.
Ponderea criteriilor de evaluare (enumerate în paginile anterioare) în stabilirea punctajul final alocat
fiec rui proiect este prezentat în tabelul urm tor:
Criterii
„Dezvoltare bazat pe sustenabilitate
economica i de mediu” (EES)
Eficienta economica

50%

Integrare Trans-Europeana/Politica TEN-T

20%

Impact de mediu

20%

Sustenabilitate

Nu are un punctaj acordat dar se ia în
considerare prin distribu ia modala

Dezvoltare economica echilibrata

10%

Proiectele alese reprezint cea mai bun alternativ din punct de vedere economic i de mediu
Scenariul de dezvoltare orientat spre „Dezvoltarea bazat pe sustenabilitate economic i de mediu” sau
„Do Something Policy ” comparativ cu scenariul de Referin („Do minimum”) aduce urm toarele beneficii
economice i de mediu:
mbun
irea infrastructurii de transport
o Leg tura i completare/extinderea re elei Core TEN-T – Scenariul selectat propune un
num r asumat de proiecte de drumuri ce vor extinde re eaua de autostr zi, drumuri expres
i de variante de ocolire (se propun aproximativ 2882 de km de drumuri noi). Se estimeaz
o îmbun
ire a condi iilor de transport cu 6%, respectiv 22% pentru întreaga re ea rutier
o modernizarea coridoarelor principale de cale ferat de la Bucure ti la Arad i Timi oara,
pentru a se putea atinge viteza de 160 km/h (se propun spre reabilitare 2930 km de linii de
cale ferat ), modernizarea/ nlocuirea materialul rulant precum i moderniz ri ale g rilor.
o mbun
irea condi iilor de naviga ie pe Dun re i modernizarea/dezvoltarea porturilor
cre te competitivitatea intre modurile de transport - Investi iile în între inere, în reabilitarea i în
modernizarea serviciile n sectorul feroviar, pot conduce la cre teri semnificative ale num rului de
pasageri. O caracteristic a impacturilor prognozate este cre terea distan elor medii de parcurs –
cre tere num rul de pasageri-km, cre terea num rului de tone-km transportate. Trendul istoric
din România a fost de reducere a vitezei de circula ie a trenurilor. Efectul combinat al regimului
îmbun
it de între inere i repara ii precum i reinstaurarea vitezelor de proiectare pe
coridoarele reabilitate conduc la cre terea cu 16% a vitezelor de circula ie în anul 2020 i cu
32% în anul 2030. Acestea sunt îmbun
iri la nivelul întregii re ele i demonstreaz scala
progreselor posibile în cazul unei abord ri integrate a între inerii i investi iilor în sectorul de
transport feroviar.
va permite reducerea duratei de c torie - cre terea vitezelor medii de circula ie pentru sectorul
rutier, reducerea timpilor de c torie.
va contribui la dezvoltarea transportului intermodal (construirea de terminale intermodale noi,
modernizarea/dezvoltarea celor existente)
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va contribui la dezvoltarea economiei na ionale (beneficiile proiectelor incluse în Master Plan sunt
de considerabile, se poate prognoza ca vor echivaleaz cu 2% din PIB-ul României în perioada
2020 – 2050)
va contribui la reducerea emisiilor de poluan i n atmosfer i al nivelului de zgomot la nivel local
(îndeosebi prin realizarea variantelor de ocolire, realizarea autostr zilor i drumurilor expres)
va spori accesibilitatea i mobilitatea (v. figurile de mai jos) - va creste accesibilitatea c tre
zonele periferice ale României, cum ar fi zona de nord-est a rii, de-a lungul coridorului Buz uIa i. Acela i lucru se poate observa i pentru zonele de nord-est în zona Cluj/Târgu Mure ,
precum i în zona de vest, în vecin tatea municipiului Timi oara. Mare parte din zonele de vest i
central ale României vor beneficia de cre teri importante ale accesibilit ii c tre pie ele i
oportunit ile de locuri de munc externe, demonstrând succesul Master Planului în a ajuta
România s i îmbun
easc competitivitatea în cadrul pie elor regionale i europene;
va cre te considerabil semnificativ siguran a transportului – mbun
irea infrastructurii de
transport i investi iile pentru siguran a transportului vor permite reducerea num rului de
accidente.

a)

b)

Fig.11.1 Accesibilitatea în anul de baz 2011 (a) i anul de prognoza 2030 (b), calatorii interne

a)

b)

Fig.11.2. Accesibilitatea la nivelul 2030 (b) comparativ cu nivelul anului 2011 (a), c l torii
interna ionale
11.2 Dificult i
Dificult ile ntâmpinate pe parcursul procesului de realizare a evalu rii strategice de mediu pentru MPGT
sunt urm toarele:
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1. MPGT propune un num r considerabil de investi ii, cu arie acoperire extins . Pentru investi iile
incluse n MPGT, traseele sunt indicative, la nivel de coridor, o parte dintre acestea putând suferi
modific ri semnificative n perioada de implementare. Nu se cunosc tipul de lucr ri specifice
fiec rui proiect, volumul acestora, perioada de desf urare/implementare sau detalii de execu ie
pentru a se putea realiza o cuantificare a impactului generat de fiecare proiect n parte. Având n
vedere aceste aspecte analiza privind determinarea caracteristicilor de mediu posibil a fi afectate
precum i poten ialele efecte generate de MPGT asupra mediului s-au realizat plecând de la
natura investi iei propuse.
2. Raportul de Mediu nu a inclus activit i de teren pentru colectarea de date i informa ii privind
caracteristicile exacte ale zonelor de amplasare ale investi iilor propuse, evaluarea a fost realizat
utilizând date statistice existente la nivel na ional i analiza GIS.
3. Lipsa datelor cantitative i spa iale privind contribu ia actual a fiec rui sector de transport la
impactul generat asupra componentelor de mediu i s
ii umane.
4. Calitatea informa ilor i datelor publice existente – de exemplu, exist contradic ii ntre informa iile
disponibile pentru acela i set de date.

12.

M suri avute în vedere pentru monitorizarea efectelor
semnificative ale implement rii Master Planului General de
Transport

Programul de monitorizare a efectelor implement rii Master Planului General de Transport are în vedere
identificarea, respectiv preîntâmpinarea efectelor negative asupra obiectivelor de mediu relevante i
permite propunerea unor m suri suplimentare de protec ie, pentru reducerea impactului asupra mediului
sau pentru remedierea zonelor posibil a fi afectate.
Programul de monitorizare urm re te:
Modul în care sunt îndeplinite obiectivele de mediu relevante prin implementarea Master Planului
General de Transport - ob inerea i înregistrarea informa iilor cu privire la efectele semnificative
asupra mediului, implementarea i monitorizarea tuturor tipurilor de efecte: pozitive, negative,
directe, indirecte, cumulative;
Valabilitatea predic iilor privind evaluarea efectelor poten iale asupra mediului i concluziile
Evalu rii Strategice de Mediu, respectiv ale Evalu rii Adecvate;
Identificarea efectelor adverse neprev zute i posibilitatea aplic rii ac iunilor de remediere
corespunz toare ce pot fi întreprinse;
Dac m surile propuse pentru diminuarea/ reducerea efectelor asupra mediului sunt implementate
i permite verificarea eficien ei acestora;
Programul de monitorizare include toate aspectele de mediu i define te urm toarele:
Elementele care vor fi monitorizate inând cont de obiectivele de mediu relevante pentru Master
Planul General de Transport
Indicatorii care trebuie urm ri i (ace ti indicatori permit controlul eficien ei m surilor de atenuare a
impactului propuse, atingerea obiectivelor i intelor propuse)
Perioada de realizare/ frecven a monitoriz rii (frecven a monitoriz rii depinde de problema
identificat , uneori este nevoie de o singur monitorizare, alteori de monitorizare regulat i de
durata lung )
Responsabili (cine r spunde de organizarea i coordonarea sistemului de monitorizare)
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Perioada de referin pentru aplicarea m surilor de monitorizare include patru etape: planificare,
proiectare, construc ie i exploatare.
Pentru a avea un bun control în ceea ce prive te monitorizarea efectelor implement rii acestui Master
Plan se recomand ca în cadrul Autorit ii de Management pentru MPGT s se desemneze un
departament/un compartiment de monitorizare. Acesta va avea sarcina de a urm ri, verifica sistematic
dac sunt atinse obiectivele (strategice, opera ionale, generale, specifice
i obiectivele de mediu)
MPGT, pe baza indicatorilor financiari, de mediu sau al i indicatori stabili i, modul n care sunt
implementate investi iile propuse, dac i cum sunt luate n calcul m surilor de mediu propuse pentru
MPGT i care sunt rezultatele aplic rii acestor m suri.
La sfâr itul perioadei de implementare trebuie s se realizeze un Raport care s includ informa ii privind
monitorizarea de mediu, metodele de monitorizare, rezultate monitoriz rilor i m surilor de reducere a
impactului asupra mediului pentru investi iile propuse de MPGT. Informa iile de mediu se vor prezenta pe
componente de mediu, utilizând indicatorii din tabelele 12.1, 12.2 precum i al i indicatori recomanda i de
Autoritatea Competent de Mediu pentru fiecare proiect n parte.
Acest Raport va fi întocmit la sfâr itul perioadei de implementare, dup ce vor fi disponibile informa ii
pentru fiecare investi ie propus i implementat .
Trebuie avut n vedere c este necesar asigurarea transparen ei i accesul la informa iile de mediu
pentru MPGT. Acest lucru se poate realiza prin publicarea acestor informa ii de mediu pe pagina web a
Autorit ii de Management.
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Tabelul 12.1 Indicatori de monitorizare i control al efectelor asupra mediului ale Master Planului General de Transport

Aspecte
mediu
Aer

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu
OMR1. Reducerea la nivel
na ional a emisiilor de poluan i
în atmosfer
generate de
sectorul transporturi raportat la
volumul de trafic pe moduri de
transport

OMR2 Reducerea la minim a
impactului transportului asupra
calit ii aerului în mediul urban
i rural

Indicator monitorizare

Frecventa/Perioada
implementare

Emisii de poluan i
n
atmosfer (COx, NOx, SO2 ,
particule
în
suspensie,
metale grele, COV, HAP)
rezultate n perioada de
construc ie a proiectelor
propuse prin MPGT.

Se vor realiza m sur tori ale
emisiilor în atmosfer
n
perioada de execu ie cu
frecven a trimestrial
i n
perioada de operare cu
frecven semestrial .

Emisiile de poluan i n
atmosfer (COx, NOx, SO2,
particule
în
suspensie,
metale grele, COV, HAP) raportat la volumul de trafic
pentru fiecare sector de
transport i nr. km parcur i
(tone/an/100000
vehicule/1000 km re ea
rutiera - feroviar – naval –
aeriana).
Emisii de poluan i
n
atmosfer (COx, NOx, SO2 ,
particule
în
suspensie,
metale grele, COV, HAP)
rezultate n perioada de
construc ie a proiectelor
propuse prin MPGT.
Emisiile de poluan i n
atmosfer (COx, NOx, SO2 ,
particule
în
suspensie,
metale grele, COV, HAP) –
raportat la volumul de trafic
pentru sectoare de transport

de

In plus fa a de m sur torile
semestriale
care
sunt
momentane se vor realiza
estim ri ale cantit ii de
emisii n func ie de volumul
de trafic corelat cu consumul
de combustibil.

Se vor realiza m sur tori ale
emisiilor de poluan i în
atmosfer , n perioada de
execu ie
cu
frecven a
trimestrial i n perioada de
operare
cu
frecven
semestrial .
Efectuare de estim ri anuale
n func ie de volumul de
trafic
i
consumul
de
combustibil
atât
pe
investi iile
propuse
prin
scenariul de dezvoltare cât i
pentru cele propuse prin

Descriere/Observa ii

Responsabil

Prin realizarea proiectelor din
MPGT este posibil ca emisiile
totale din sectorul transporturi
creasc
ca urmare a
cre terii generale a cererii de
transport, ns
emisiile de
poluan i raportate la aceea i
unitate de m sur (nr. ma ini,
km parcur i etc.) ar trebui s
scad fa
de scenariul de
referin .

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Se vor face i estim ri anuale
privind emisiile de poluan i n
atmosfera
atât
pentru
investi iile propuse
prin
scenariul de dezvoltare cât i
pentru cele din scenariul de
referin , care se vor raporta la
volumul
de
combustibil
consumat, nr. vehicule/km
parcur i.

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Este de a teptat ca la nivel
local s se reduc emisiile de
poluan i în atmosfer . De
asemenea este de a teptat ca
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Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

OMR3. Reducerea emisiilor de
gaze cu efect de ser provenite
din activitatea de transport
raportat la volumul de trafic pe
moduri de transport m rfuri,
schimbarea combustibilului va
fi de durata, etc.
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Indicator monitorizare

Frecventa/Perioada
implementare

de

Descriere/Observa ii

i nr. kilometri parcur i
(tone/an/100000
vehicule/1000 km re ea
rutiera - feroviar – naval –
aerian )

scenariul de referin

emisiile de poluan i raportate
la aceea i unitate de m sur
(nr. ma ini, km parcur i etc.)
ar trebui s scad fa
de
scenariul de referin .

Emisiile de gaze cu efect de
sera (CH4, N2O, NOX, CO,
CO2, NMVOC) n raportat la
volumul
de
trafic
pe
sectoare
de
transport
raportat la nr. de km
parcur i
(tone/an/100000
ma ini/1000 km re ea rutier
feroviar
–
naval
–
aeriana)

Se vor face estim ri ale
cantit ii de emisii n func ie
de volumul de trafic corelat
cu consumul de combustibil
n perioada de operare.

Se vor face i estim ri anuale
privind emisiile de poluan i în
atmosfera
atât
pentru
investi iile propuse
prin
scenariul de dezvoltare cât i
pentru cele din scenariul de
referin , care se vor raporta la
volumul
de
combustibil
consumat, nr. vehicule/km
parcur i.
Datele
ob inute
compara intre ele.

se

Responsabil

vor

Cre terea cererii generale de
transport va determina i o
cre tere a emisiilor de gaze cu
efect de sera. Emisiile de
poluan i raportate la aceea i
unitate de m sur (nr. ma ini,
km parcur i etc.) ar trebui s
scad fa
de scenariul de
referin .

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu
OMR4. Îmbun
irea eficien ei
combustibilului
utilizat
Cre terea gradului de utilizare
a combustibililor alternativi (gaz
lichefiat, biogaz,
hidrogen,
energie electric )
pentru
mijloacele de transport
i
introducerea tehnologiilor mai
eficiente din punct de vedere al
consumului de combustibil

322

Indicator monitorizare

Frecventa/Perioada
implementare

Cantitatea de combustibili
alternativi utilizat
pentru
sectorul transporturi (tone
echivalent produs petrolier)

Anual

de

Descriere/Observa ii

Responsabil

Realizarea acestui obiectiv
depinde mai mult
de
facilitarea punerii pe pia a a
combustibililor
alternativi,
dezvoltarea
infrastructurii
pentru combustibili alternativi,
îmbun
irea tehnologiei de
func ionare a
vehiculelor,
decât
de
dezvoltarea/modernizarea
infrastructurii de transport.

Datele
vor
fi
furnizate de Institutul
National
de
Statistica

Se va compara cu situa ia
dinainte de implementarea
proiectului

OMR5
Reducerea
vulnerabilit ii infrastructurii de
transport la
schimb rile
climatice
(inunda ii, condi ii
meteo extreme, temperaturile
ridicate/sc zute, alunec rile de
teren etc.).

Num rul m surilor propuse
i implementate
pentru
reducerea vulnerabilit ii la
schimb rile climatice a
infrastructurii de transport
dezvoltat
prin proiectele
MPGT

Anual

Num rul
incidentelor
produse ca urmare a
condi iilor meteo extreme
(inunda ii,
temperaturi
sc zute/ridicate,
etc.),

In primul an de operare

Sunt necesare studii de
cercetare pentru determinarea
zonelor de risc i studii pentru
a se determina vulnerabilitatea
infrastructurii de transport la
efectele climatice (influen a
temperaturilor, a precipita ilor
asupra structurii tehnice a
infrastructurii de transport). De
asemenea, este necesar
modificarea standardelor de
proiectare pentru cre terea
rezisten ei la condi iile meteo.

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu
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Indicator monitorizare

alunec rilor de
zona proiectului.

teren

Frecventa/Perioada
implementare

OMR6. Prevenirea deterior rii
corpurilor de ape de suprafa
i ape subterane

OMR7. Reducerea modific rilor
în morfologia
i hidrologia
corpurilor de ap de suprafa

Descriere/Observa ii

Responsabil

Are ca scop verificarea
eficientei m surilor propuse

Autoritatea de stat
în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

în

Num rul de drumuri, c i
ferate, porturi, aeroporturi
afectate de condi iile meteo
extreme
Apa

de

In primul an de operare

Volumul de ape uzate
evacuate
i concentra ia
poluan ilor – metale grele,
CBO5, CCOCr, produse
petroliere)
n
apele,
colectate
din
zona
carosabil , a
parc rilor,
spa iilor
de
servicii,
porturilor,
aeroporturilor,
sta iilor de cale ferat , etc.

Semestrial, în perioada de
execu ie,
a
proiectelor
propuse prin MPGT, prin
sur tori directe pe probe
de apa recoltate din punctele
de evacuare.

Modific rile produse
în
regimul
hidrologic
i
morfologic
asociate
sectorului transporturilor nr. cursurilor
de ap
traversate
de
poduri/pasaje/viaducte care
au necesitat regulariz ri,
devieri;
nr.
lucr rilor
provizorii n albia râurilor,
necesare
pe
parcursul
execu iei
investi iilor
–

In perioada de planificare i
proiectare

Men inerea valorilor limit
admise pentru evacuarea
apelor uzate în func ie de
situa ie
(canalizare
NTPA002, emisar natural NTPA001)

Pot ap rea schimb ri ale
morfologiei albiei i malurilor,
a dinamicii scurgerii ca urmare
a efectu rii lucr rilor pentru
construc ia
podurilor/pode elor/viaductelor
(pile i culeee, regulariz rilor
albiei i consolid rii malurilor).

Se va verifica i dac pentru
proiectele incluse n MPGT au

Administra ia
Na ional
Apele
Romane
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

Indicator monitorizare

324

Frecventa/Perioada
implementare

de

corelat
i cu eficien a
surilor propuse

OMR8.
Prevenirea/limitarea
aportului de poluan i în apele
de suprafa
i subterane

Sol i subsol

OMR9. Reducerea consumului
de resurse naturale raportat la
suprafa a construita

Descriere/Observa ii

Responsabil

fost propuse i implementate
suri
pentru prevenirea
apari iei
modific rilor
în
morfologia
i
hidrologia
corpurilor de ap de suprafa .

Volumul de ape uzate
evacuate
i concentra ia
poluan ilor – metale grele,
CBO5, CCOCr, produse
petroliere)
n
apele,
colectate
din
zona
carosabil , a
parc rilor,
spa iilor
de
servicii,
porturilor,
aeroporturilor,
sta iilor de cale ferat , etc.

Semestrial, în perioada de
execu ie
a
proiectelor
propuse prin MPGT, prin
sur tori directe pe probe
de apa recoltate din punctele
de evacuare.

Suprafa a de teren ocupat
temporar
i
permanent
pentru proiectele propuse
prin MPGT în raport cu
suprafa a total a rii

n faza de proiectare, n faza
de execu ie i n faza de
operare

Are ca scop verificarea
eficientei m surilor propuse
Men inerea valorilor limit
admise pentru evacuarea
apelor uzate în func ie de
situa ie
(canalizare
NTPA002, emisar natural NTPA001)

Scopul este de a se verifica
dac se respect m surile
propuse n faza de proiectare
(suprafe ele
ocupate
de
organiz ri de antier, drumuri
acces etc. s fie cât mai
reduse - raportate la strictul
necesar, suprafe elor ocupate
temporar trebuie aduse dup
finalizarea lucr rilor la starea
ini ial , etc.).

Autoritatea de stat
în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Administra ia
Na ional
Apele
Romane

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

OMR10.

Prevenirea

i

325

Indicator monitorizare

Frecventa/Perioada
implementare

Tipurile de folosin
a
terenurilor pe care vor fi
amplasate
proiectele
propuse prin MPGT

n faza de proiectare, n faza
de execu ie i n faza de
operare

Cantitatea
de
resurse
naturale utilizate pentru
realizarea
proiectelor
propuse pentru MPGT,
raportat la unitate de
sur (ex. km drum, km
cale ferata,
suprafa a
construit )

Anual pe perioada
execu ie i operare

Emisiile

Se vor realiza m sur tori n

de

poluan i

n

de

de

Descriere/Observa ii

Responsabil

Se va ine cont la planificarea
proiectelor de planurile de
amenajare teritorial , Planurile
Urbanistice
Generale
i
Locale. Se va avea n vedere,
înc din faza de proiectare ca
suprafe ele
ocupate
de
organiz ri de antier, drumuri
acces etc. sa fie cât mai
reduse – raportate la strictul
necesar. Acestea vor ocupa,
daca este posibil, terenuri deja
afectate
antropic
sau
neproductive i se vor impune
suri de aducere la starea
ini ial sau chiar masuri de
reintrare în circuitul productiv a
acestor terenuri.
Se pot propune, înc din faza
de proiectare masuri de
utilizare a unor materiale
reciclabile (ex. De euri din
demol ri,
moloz,
p mânt
vegetal pentru terasamente
rezultat din alte lucr ri de
decopertare rezultat de la alte
lucr ri din zona proiectului) .
Se va verifica implementarea
acestor m suri.

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Evolu ia emisiilor de poluan i

Autoritatea de stat în

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu
reducerea polu rii solului i
subsolului
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Indicator monitorizare

Frecventa/Perioada
implementare

atmosfer (COx, NOx, SO2,
particule
în
suspensie,
metale grele, COV, HAP)
rezultate n perioada de
construc ie a proiectelor
propuse prin MPGT.

perioada de execu ie se vor
efectua estim ri cu frecven a
trimestrial i n perioada de
operare
cu
frecven
semestrial .

Emisiile de poluan i n
atmosfer (COx, NOx, SO2,
particule
în
suspensie,
metale grele, COV, HAP) raportat la volumul de trafic
din fiecare sector
de
transport i nr. km parcur i
(tone/an/100000
vehicule/1000 km re ea
rutier - feroviar – naval –
aeriana).

In plus fa a de m sur torile
semestriale
care
sunt
momentane se vor realiza
estim ri ale cantit ii de
emisii n func ie de volumul
de trafic corelat cu consumul
de combustibil.

Num rul
accidentale
suprafe ele
urmare a
proiectelor
MPGT)
Tipul
i
substan e
determinat
accidental

Anual,
n
execu ie

de
polu ri
înregistrate i
afectate (ca
implement rilor
propuse prin
cantitatea de
care
au
poluarea

perioada

In primul an de operare

de

de

Descriere/Observa ii

Responsabil

n atmosfera poate conduce la
o estimare a evolu iei calit ii
solului i la stabilirea influen ei
activit ii de transport.

domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Scopul este de a verifica
eficien a masurilor proiectate,
executate i puse n operare
pentru
prevenirea/limitarea
aportului de poluan i
n
sol/subsol
(ex.
impermeabilizarea rigolelor de
colectare a apelor pluviale de
pe carosabil i a instala iilor
mecanice
de
epurare/preepurare;
propunere masuri de dotare cu

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

Indicator monitorizare

327

Frecventa/Perioada
implementare

de

Descriere/Observa ii

Responsabil

mijloace de interven ie
i
interven ie operativ n cazul
producerii
polu rilor
accidentale etc.)

OMR11.
Dezvoltarea
infrastructurii
de
transport
corelat
cu
îmbun
irea
folosirii eficienta a terenurilor

Managementul
de eurilor
i
substan elor
periculoase

OMR12. Reducerea cantit ii
de de euri generate

OMR13. Cre terea cantit ii de
de euri reciclate i valorificate
din sectorul transporturi

Tipul i suprafe ele de teren
ocupate
permanent
i
temporar
de
proiectele
propuse prin
MPGT
comparativ cu scenariul de
referin raportat la lungimi,
suprafe e de teren ocupate
permanent sau temporar
Cantitatea
de
de euri
generate, (tone/an)
pentru proiectele propuse
prin MPGT calculat la
suprafe e construite.
Cantitatea
de
de euri
reutilizate sau recuperate
prin reciclare (tone/an) pentru proiectele propuse

La faza de planificare, în
perioada de execu ie i în
perioada de operare

Trimestrial, în perioada de
execu ie i anual în perioada
de operare
Trimestrial, în perioada de
execu ie i anual în perioada
de operare

Acest indicator este relativ,
num rul de polu ri accidentale
nu depinde în totalitate de
calitatea lucr rilor propuse prin
MPGT, acestea pot fi cauzate
i de erori umane, defec iuni la
diverse mijloace de transport
etc.
Acest indicator este corelat cu
indicatorul 1 i 2 aferent OMR
9

Se vor face
cantit ii de de
atât în perioada
cât i pentru
operare.

raport ri ale
euri generate
de construc ie
perioada de

în faza de proiectare, se va
acorda o aten ie deosebita
acestui aspect prin efectuarea
optima a antem sur torilor i

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Antreprenorii
desemna i
pentru

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

Indicator monitorizare

328

Frecventa/Perioada
implementare

MPGT calculat la suprafe e
construite.

Biodiversitate

OMR14. Reducerea presiunilor
datorate
infrastructurii
de
transport care conduc la
afectarea habitatelor naturale i
a biodiversit ii

Num rul de arii protejate
intersectate de proiectele
propuse de MPGT raportat
la situa ia din Evaluarea
Adecvat a MPGT

La faza de planificare

Procentul din suprafa a
ariilor protejate afectate de
proiectele propuse prin
MPGT (suprafa a afectat
raportat la suprafa a total
a ariei protejate)

La faza de planificare

de

Descriere/Observa ii

Responsabil

devizelor astfel încât pierderile
din produc ie s fie cât mai
reduse. De asemenea, n faza
de execu ie, se pot impune
antreprenorului limit ri reale
privind cantitatea de de euri
generat .
Traseul noilor coridoare de
transport va evita pe cât
posibil
traversarea
ariilor
naturale protejate sau acolo
unde nu este posibil procentul
de ocupare trebuie sa fie
minim
i s
nu afecteze
habitatele .
Se va compara cu datele
prezentate
n Studiul de
Evaluare Adecvat
pentru
MPGT
Traseul noilor coridoare de
transport va evita pe cât
posibil
traversarea
ariilor
naturale protejate sau acolo
unde nu este posibil procentul
de ocupare trebuie sa fie
minim.

execu ia proiectelor

Se va compara cu datele
prezentate
n Studiul de
Evaluare Adecvat
pentru
MPGT

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

OMR15.Limitarea suprafe elor
defri ate/decopertate

329

Indicator monitorizare

Frecventa/Perioada
implementare

de

Habitate Natura 2000 din
interiorul siturilor de interes
comunitar pierdute/alterate
ca urmare a implement rii
proiectelor de transporturi
din MPGT

In faza de execu ie i în faza
de operare prin m sur tori
anuale specifice

Suprafe ele de habitate
Natura 2000 (ha) din
interiorul siturilor de interes
comunitar afectate reversibil
de lucr rile de construc ii
aferente proiectelor
de
transporturi din MPGT

In faza de execu ie i în faza
de operare prin m sur tori
anuale specifice

Mortalitatea speciilor de
faun /flora
de
interes
comunitar
din interiorul
siturilor
Natura
2000
rezultate ca urmare a
oper rii
proiectelor
de
infrastructur din MPGT (nr.
exemplare afectate)
Suprafa a
de
p dure
defri at (ha) i suprafe ele
de teren decopertate pentru
realizarea lucr rilor aferente
proiectelor propuse prin

In faz de execu ie i n faz
de operare prin m sur tori
anuale specifice

Descriere/Observa ii

Responsabil

Se
verific
dac
sunt
respectate m surile propuse
prin Evaluarea Adecvat a
MPGT.

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Se va compara cu datele
prezentate
n Studiul de
Evaluare Adecvat
pentru
MPGT
Se
verific
dac
sunt
respectate m surile propuse
prin Evaluarea Adecvat a
MPGT
Se va compara cu datele
prezentate
n Studiul de
Evaluare Adecvat
pentru
MPGT
Se
verific
dac
sunt
respectate m surile propuse
prin Evaluarea Adecvat a
MPGT
Mortalitatea
“zero”

La stabilirea traseelor pentru
noile coridoare de transport

trebuie s

fie

În
func ie
de suprafa a
defri at /decopertata se vor
prevedea
m suri
compensatorii.
Zonele ocupate de lucr ri cu

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

Indicator monitorizare

330

Frecventa/Perioada
implementare

de

MPGT raportat la cele din
scenariul de referin

Popula ie
i
tate uman

OMR16. Protec ia popula iei
împotriva riscurilor asociate
accidentelor rutiere i feroviare
cu
cre terea
siguran ei
transportului de c tori
i
marf raportat la scenariul de
referin

OMR17. Protec ia
ii
umane
cu
îmbun
irea
condi iilor mediului înconjur tor
prin
reducerea
efectelor
transportului asupra
calit ii
aerului

Num rului de accidente
produse
i num rul de
persoane
afectate
pe
drumurile na ionale fa de
perioada
anterioar
implement rii
proiectelor
propuse de MPGT
(accidente
grave/milion
pasageri-km)
(accidente
mortale/milion
pasageri-km)

Anual

Emisiile de poluan i n
atmosfer (COx, NOx, SO2,
particule
în
suspensie,
metale grele, COV, HAP)
rezultate n perioada de
execu ie
a
proiectelor
propuse pentru MPGT.

Se vor realiza m sur tori n
perioada de execu ie cu
frecven a trimestrial
i n
perioada de operare cu
frecven semestrial .

Emisiile de poluan i n
atmosfer (COx, NOx, SO2,
particule
în
suspensie,
metale grele, COV, HAP)
fa
de
situa ia
f
implementare proiectului–
raportat la volumul de trafic

In plus fa de m sur torile
sunt momentane se vor face
estim ri ale cantit ii de
emisii n func ie de volumul
de trafic corelat cu consumul
de combustibil.

Descriere/Observa ii

Responsabil

caracter temporar vor fi aduse
la starea ini ial sau chiar
îmbun
ite fa
de starea
ini ial
In faza de proiectare vor fi
luate i masuri de protec ie a
popula iei împotriva riscurilor
asociate accidentelor rutiere i
feroviare, masuri care vor fi
implementate de antreprenori.
Se estimeaz
c
se vor
reduce num rul de accidente
rutiere/feroviare

unit ile aflate sub
autoritate

Datele se vor compara cu
scenariul de referin
Emisiile se vor monitoriza prin
sur tori directe, rezultatele
sur torilor i interpretarea
acestora se vor raporta
Agen iei
pentru
Protec ia
Mediului
Se a tepta ca emisiile totale
poluan i s creasc iar emisiile
raportate la o unitate de
sura (nr. ma ini, km etc.) ar
scad

Ministerul Afacerilor
Interne
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Ministerul S
ii
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

Indicator monitorizare

pe moduri de transport, nr.
de
km
parcur i
(tone/an/100000
ma ini/1000 km re ea/1000
km parcur i pe re ea
feroviara
–
navala
–
aeriana)
Num rul de persoanelor
posibil a fi expuse la
concentra ii crescute ale
poluan ilor în atmosfer din
zona de implementare a
proiectului.

OMR18. Reducerea zgomotului
generat de transport atât la
surs cât i prin m suri de
atenuare, astfel ncât nivelurile
generale de expunere s aib
un impact minim asupra
ii popula iei

Num rul de localit i liniare
traversate de traseele de
drumuri propuse.

331

Frecventa/Perioada
implementare

de

La alegerea alternativei de
traseu pentru noile coridoare
de transport

La alegerea alternativei de
traseu pentru noile coridoare
de transport

Descriere/Observa ii

Responsabil

La stabilirea alternativei finale
a traseului pentru noile
coridoare de transport se vor
evita pe cât posibil zonele
dens locuite

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

La stabilirea alternativei finale
a traseului pentru noile
coridoare de transport se vor
evita pe cât posibil zonele
dens locuite

Ministerul mediului
i
Schimb rilor
Climatice
Unit ile aflate în
subordinea sau sub
autoritatea autorit ii
publice
centrale
pentru transporturi,
care
au
în
administrare
infrastructuri rutiere,
feroviare, portuare i
aeroportuare,

AECOM

Aspecte
mediu

Master Plan General de Transport pentru România - Raport de Mediu

de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

332

Indicator monitorizare

Frecventa/Perioada
implementare

Nivelul
înregistrat

Efectuarea de
sur tori de
zgomot
naintea
implement rii proiectului, n
timpul execu iei cu frecven
trimestrial
i
n timpul
oper rii
cu
frecven a
semestrial .

de

zgomot

Num rul
de
persoane
posibil a fi expuse la zgomot
din zona de implementare a
proiectului

de

Suprafa a
panourilor
fonoabsorbante/perdelei
forestiere realizate prin
proiectele
propuse
de
MPGT

Responsabil

sur tori directe de zgomot
în zona de amplasare a
proiectelor
(în
tipul
construc iei, pe perioada de
operare), în zonele de unde au
fost propuse m suri pentru
reducerea nivelului de zgomot
pentru a se verifica eficienta
acestor masuri.

realizeaz
cartarea
zgomotului
i
elaboreaz
h ile
strategice
de
zgomot i planurile
de ac iune, pentru
ile
ferate
principale, drumurile
principale
i
aeroporturile civile
mari
aflate
în
administrarea lor
ile strategice de
zgomot i planurile
de ac iune sunt
aprobate de c tre
Agen ia de Protec ia
Mediului

Realizarea/revizuirea h ilor
strategice de zgomot i a
planurilor de ac iune conform
HG nr. 321 din 14 aprilie 2005
privind
evaluarea
i
gestionarea
zgomotului
ambiant*) - Republicare

Alte
m suri
pentru
reducerea polu rii sonore
implementate

OMR19 Cre terea mobilit ii i
accesibilit ii

Descriere/Observa ii

Num rul i tipul proiectelor
propuse
prin
MPGT
implementate raportat la
scenariul de referin

Anual

Modific ri ale cererii de
transport fa
de situa ia
proiect (%) – c tori
atra i de la sectorul rutier

Anual, în
operare

Influen a proiectelor propuse
de MPGT asupra cererii de
transport
i condi iilor de
transport

perioada

de

Scopul este a se vedea
influen a
implement rii
proiectelor asupra cererii de
transport fa a de situa ia f

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de

AECOM

Aspecte
mediu
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de

Peisajul
i
patrimoniul
cultural na ional

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

OMR20. Protec ia patrimoniului
cultural i natural na ional

Indicator monitorizare
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Frecventa/Perioada
implementare

de

Descriere/Observa ii

Responsabil

proiect

transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Influen a
implement rii
proiectelor rutiere fa
de
situa ia f
proiect asupra
modific rii
vitezei
medii,
timpilor de parcurgere
i
cererii de transport rutier

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin

spre
sectorul
feroviar,
volumul de marf atrasa de
la sectorul rutier spre
sectorul feroviar i naval
Num rul de km de drumuri
realizate

Anual, în
operare

Num rul de km de cale
ferat reabilitate

Anual, în perioada de
operare

Num rul
i
frecven
torilor efectuate

Anual
în
operare

de

Influenta
implement rii
proiectelor rutiere, feroviare,
aeriene fata de situa ia f
proiect asupra Cererii de
transport pe diferite tipuri de
transport

Suprafe ele ariilor protejate
afectate (ha) de proiectele
propuse de MPGT) raportat
la suprafa a total a re elei
Natura 2000

In faza de execu ie i în faza
de operare prin m sur tori
anuale specifice în faza de
execu ie
i în faza de
operare
prin
m sur tori

Suprafe e de teren ocupate
permanent
de
proiectele
propuse prin MPGT
In faza de execu ie i în faza
de operare prin m sur tori

perioada

perioada

de

Influenta
implement rii
proiectelor feroviare fa
de
situa ia f
proiect asupra
modific rii
vitezei
medii,
timpilor de parcurgere
i
modurilor de transport

AECOM
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de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

Indicator monitorizare

Num rul
siturilor
arheologice deschise pe
diverse
tronsoane
ale
investi iilor propuse urmare
descoperirii unor vestigii

OMR21.
infrastructurii

de

Dezvoltarea
transport

Totalitatea transform rilor
de peisaj care ar putea s

334

Frecventa/Perioada
implementare

de

anuale specifice . în faza de
proiectare se vor lua masuri
de limitare a efectelor
negative asupra Habitatelor
Natura 2000 care vor fi puse
în aplicare atât în faza de
execu ie cat i în faza de
operare.
Daca
implementarea masurilor nu
are
rezultate
scontate,
acestea vor fi adaptate
permanent în func ie de
situa ia
din
teren
La
finalizarea
execu iei,
habitatele vor fi ref cute
inclusive
prin
masuri
compensatorii
Pe
perioada
realiz rii
lucr rilor de construc ie

La faza de proiectare,
execu ie i operare.

Descriere/Observa ii

Responsabil

anuale specifice . în faza de
proiectare se vor lua masuri
de limitare a efectelor negative
asupra Habitatelor Natura
2000 care vor fi puse în
aplicare atât în faza de
execu ie cat i în faza de
operare. Daca implementarea
masurilor nu are rezultate
scontate, acestea vor fi
adaptate permanent în func ie
de situa ia din teren La
finalizarea execu iei, habitatele
vor fi ref cute inclusive prin
masuri compensatorii

unit ile aflate sub
autoritate

Sunt
necesare
evalu ri
teoretice i de teren pentru
determinarea prezen ei sau
absen ei
materialelor
arheologice
In faz de proiectare se vor
stabili m suri concrete n caz
de descoperire a unor vestigii
arheologice iar n faz de
execu ie vor fi puse
n
aplicare.
Analiza situa iei existente la
stabilirea
traseului
pentru

Autoritatea de stat în
domeniul

AECOM

Aspecte
mediu

Transport
durabil
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de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu
inând cont de politicile de
management,
protec ie
i
amenajare a peisajului

OMR22.
Modernizarea
i
dezvoltarea sistemului na ional
de transport astfel încât s se
asigure
realizarea
unui
transport durabil

Indicator monitorizare

apar ca urmare a realiz rii
proiectelor de infrastructura
de transport cuprinse în
MPGT (suprafe e de teren
ocupate
permanent
i
temporar,
suprafe e
defri ate,
decopertate,
num r cl diri dezafectate)
Num rul
proiectelor
propuse
prin
MPGT
implementate
Kilometri
realiza i

de

drumuri

Kilometri de cale ferat
reabilita i pentru atingerea
vitezei maxime proiectate

335

Frecventa/Perioada
implementare

de

Pe toata
perioada de
referin
a MPGT (2015,
2020, 2030)

Descriere/Observa ii

Responsabil

coridoare noi de transport

transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

AECOM

Aspecte
mediu
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de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu
OMR23.Îmbun
irea
comportamentului transportului
în rela ia cu mediul înconjur tor

336

Indicator monitorizare

Frecventa/Perioada
implementare

de

Emisiilor de poluan i n
atmosfer (COx, NOx, SO2,
particule
în
suspensie,
metale grele, COV, HAP)
fa
de
situa ia
f
implementare proiectului–
raportat la volumul de trafic
pe sectoare de transport, nr.
de
km
parcur i
(tone/an/100000
ma ini/1000 km re ea/1000
km parcur i pe re ea
feroviara
–
naval
–
aerian )

Se vor realiza
sur tori în
perioada de execu ie se vor
efectua estim ri cu frecventa
trimestriala i în perioada de
operare
cu
frecventa
semestriala.
In plus fa de m sur torile
sunt momentane se vor face
estim ri ale cantit ii de
emisii n func ie de volumul
de trafic corelat cu consumul
de combustibil.

Descriere/Observa ii

Responsabil

Emisiile se vor monitoriza prin
sur tori directe, rezultatele
sur torilor i interpretarea
acestora se vor raporta
Agen iei
pentru
Protec ia
Mediului
Se vor efectua estim ri ale
cantit ii de emisii în func ie de
volumul de trafic. Este probabil
ca pe tronsoanele pe care se
vor efectua investi ii i care vor
fi puse în operare va fi
resim it
o diminuare a
emisiilor raportat la volum de
trafic îns raportat la nivel
na ional, acest coridor va
concentra o parte din trafic iar
pe alte multe tronsoane nivelul
traficului va sc dea deci
implicit i cantitatea de emisii.
Este posibil ca emisiile totale
sa creasc
dar emisiile
raportate la o unitate de
sura (nr. ma ini, km etc.) ar
trebui sa scad

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Ministerul Mediului
i
Schimb rilor
Climatice
Unit ile aflate în
subordinea sau sub
autoritatea autorit ii
publice
centrale
pentru transporturi,
care
au
în
administrare
infrastructuri rutiere,
feroviare, portuare i
aeroportuare,
realizeaz
cartarea
zgomotului
i
elaboreaz
h ile
strategice
de
zgomot i planurile
de ac iune, pentru
ile
ferate
principale, drumurile
principale
i
aeroporturile civile

AECOM

Aspecte
mediu

Eficienta
energetica
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de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

OMR.24.
Îmbu
irea
eficientei energetice în sectorul
transporturilor prin cre terea
utiliz rii resurselor de energie
regenerabil
i
reducerea
semnificativa a dependen ei de
petrol.

337

Indicator monitorizare

Frecventa/Perioada
implementare

Num rul zonelor unde au
fost necesare m suri pentru
reducerea
nivelului
de
zgomot
implementate
pentru proiectele propuse
prin MPGT i nivelul de
zgomot (dB)
nregistrat
dup
implementarea
acestor m suri

Efectuarea de
sur tori de
zgomot
naintea
implement rii proiectului, n
timpul execu iei cu frecven a
trimestriala
i
n timpul
oper rii
cu
frecven
trimestrial .

Viteza medie de transport
(km/ora)
pe drumuri noi
create

Anual

Viteza medie de transport
(km/ora)
pe c ile ferate
reabilitate
Modific ri ale timpilor de
torie (nr. ore parcurse)
pentru aceia i km parcur i

Anual

de

Descriere/Observa ii

Responsabil

sur tori directe de zgomot
în zona de amplasare a
proiectelor
(în
tipul
construc iei, pe perioada de
operare), în zonele de unde au
fost propuse m suri pentru
reducerea nivelului de zgomot
pentru a se verifica eficien a
acestora.
Realizarea/revizuirea h ilor
strategice de zgomot i a
planurilor de ac iune conform
HG nr. 321 din 14 aprilie 2005
privind
evaluarea
i
gestionarea
zgomotului
ambiant*) - Republicare
Cre terea vitezei medii de
transport i reducerea timpilor
de c torie va conduce la
reducerea consumului de
combustibil raportat la distanta
parcursa i reducerea emisiilor
de gaze.

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Volumul de trafic atras pe
rutele noi va avea un impact
pozitiv mai ales n cazul
cre terii
procentului
de
transport marf
n cazul
transportului feroviar, naval i
intermodal.

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

AECOM

Aspecte
mediu
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de

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

Indicator monitorizare

338

Frecventa/Perioada
implementare

de

Volumul de trafic atras pe
rutele noi create

OMR25.
Reducerea
consumului de energie pentru
sectorul transporturilor

Num rul
proiectele
de
modernizare/reabilitare/exti
ndere propuse prin MPGT
implementate

kilometri de
electrificat

cale

ferat

km de drumuri reabilitate

Descriere/Observa ii

Datele vor fi comparate cu
situa ia
anterioar
implement rii proiectului

Pe toat
perioada de
referin
a MPGT (2015,
2020, 2030)

Cre terea vitezei medii de
transport i reducerea timpilor
de c torie va conduce la
reducerea consumului de
combustibil raportat la distan
parcursa i reducerea emisiilor
de gaze.
Volumul de trafic atras pe
rutele noi va avea un impact
pozitiv mai ales n cazul
cre terii
procentului
de
transport marf
n cazul
transportului feroviar, naval i
intermodal.
Trecerea de la locomotive
Diesel la locomotive electrice
prin electrificarea liniilor de
cale
ferata
va
permite
reducerea consumului de
combustibil fosil.

Responsabil

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

AECOM

Aspecte
mediu
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de

Conservarea
resurselor
naturale
epuizabile/utiliz
area resurselor
regenerabile

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

OMR26. Reducerea exploat rii
resurselor
epuizabile
i
facilitarea
utiliz rii
celor
regenerabile

339

Indicator monitorizare

Frecventa/Perioada
implementare

Procentul de modificare a
cererii de transport ca
urmare
implement rii
proiectelor propuse prin
MPGT

de

Descriere/Observa ii

Responsabil

Anual

Prin anchete de c

Volumul de trafic atras pe
rutele noi create

Anual

Cre terea vitezei medii de
transport i reducerea timpilor
de c torie va conduce la
reducerea consumului de
combustibil raportat la distan
parcurs i reducerea emisiilor
de gaze.
Volumul de trafic atras pe
rutele noi va avea un impact
pozitiv mai ales n cazul
cre terii
procentului
de
transport marf pentru sectorul
feroviar, naval i intermodal.

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate

Cantitatea de combustibili
alternativi utilizat
(tone
echivalent produs petrolier)

Anual

In faza de proiectare se pot
impune masuri de dotare a
cailor rutiere cu sisteme de
alimentare a autovehiculelor
cu combustibili alternativi

torie

Datele se vor compara cu cele
din
perioada
anterioara
implement rii proiectelor

Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Datele referitoare la
cantitatea
de

AECOM

Aspecte
mediu
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de

Cre terea
gradului
de
con tientizare
asupra
problemelor de
mediu provenite
din
sectorul
transporturilor

Obiective de mediu relevante
(OMR)
pentru
evaluarea
strategic de mediu

Indicator monitorizare

340

Frecventa/Perioada
implementare

OMR27.
Informarea
i
con tientizarea popula iei cu
privire la efectele activit ii de
transport asupra mediului i
riscurile
asupra
s
ii
umane
i riscurile asupra
ii umane.

Num rul
i
tipul
de
inform rilor
publice
de
mediu realizate
Num r de evenimente de
comunicare i promovare
organizate
Num rul de acces ri ale
paginii web cu informa ii de
mediu ale proiectului

Anual

OMR28. Implicarea factorilor
interesa i
i
consultarea
acestora pe tot parcursul
procesului
decizional
în
stabilirea
i implementarea
masurilor
propuse
pentru
reducerea impactului asupra
mediului

Num rul consult rilor
i
dezbaterilor
publice
organizate

Anual

de

Descriere/Observa ii

În
etapa
de
Evaluare
Strategic de Mediu i Etapa
de Evaluare a Impactului
asupra Mediului

Responsabil

combustibil utilizat
pot fi furnizate de
Institutul Na ional de
Statistic
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Ministerul Mediului
i
Schimb rilor
Climatice
Autoritatea de stat în
domeniul
transporturilor i al
infrastructurii
de
transport
prin
unit ile aflate sub
autoritate
Ministerul Mediului
i
Schimb rilor
Climatice

AECOM
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Studiul de evaluare adecvat pentru MPGT, de c tre AECOM-EPC Consultan a Mediu
pentru monitorizarea efectelor asupra re elei Natura 2000 un set relevant de indicatori de
monitorizare ai Master Planului, ce vor fi calcula i pe baza rezultatelor programelor
individuale de monitorizare de la nivelul fiec rui proiect. Datele necesare vor fi furnizate de
titularii proiectelor individuale, precum i de custozii/administratorii siturilor Natura 2000 i
autorit ile de protec ia mediului.
Tabelul nr.12.2 Indicatori de monitorizare specifici pentru re eaua Natura 2000 propu i pentru
Master Planul General de Transport
Aspect de
mediu

Indicator

Re eaua Natura 2000

Suprafe ele de habitate Natura 2000 din interiorul
siturilor de interes comunitar pierdute ca urmare
a implement rii proiectelor de transporturi din
MPGT
Suprafe ele de habitate Natura 2000 din interiorul
siturilor de interes comunitar afectate reversibil
de lucr rile de construc ii aferente proiectelor de
transporturi din MPGT
Suprafe ele habitatelor speciilor de faun de
interes comunitar din interiorul siturilor Natura
2000 afectate de unul sau mai mul i factori
perturbatori (ex. prezen uman , zgomot) ca
urmare a implement rii proiectelor de transporturi
din MPGT
Mortalitatea speciilor de faun de interes
comunitar din interiorul siturilor Natura 2000
rezultate ca urmare a oper rii proiectelor de
infrastructur din MPGT
Gradul de utilizare al structurilor construite pentru
asigurarea permeabilit ii lucr rilor de
infrastructur din MPGT

13.

int
Valori mai mici decât cele estimate
în prezentul raport

Mortalitate „0”

Cât mai apropiat de situa ia
constatat în analizele privind
condi iile ini iale

Concluzii Generale

Master Planul General de Transport este un document complex întocmit de AECOM pe
baza experien ei i background-ului tehnic la nivel na ional i interna ional i ofer o
strategie de dezvoltare a sectorului de transport din România pentru urm torii ani. Acest
document prezint solu ii implementabile pentru problemele i cerin ele din sectorul de
transport din România i va constitui baza dezvolt rii proiectelor de infrastructura finan ate
prin diverse programe de finan are la nivel european.
MPGT este un document strategic integrat care va sta la baza planific rii investi iilor în
transporturi pentru perioada 2014-2030 i reprezint un document obligatoriu f
de care
România nu va putea accesa fondurile structurale pentru transporturi aferente perioadei
2014-2020.
MPGT este documentul care stabile te priorit ile pentru investi ii în re eaua TEN-T central
i re eaua global i conectivitatea secundar , preconizate a fi realizate cu fonduri FEDR i
FC,

AECOM
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MPGT contribuie la dezvoltarea Spa iului Unic European de Transport în conformitate cu
articolul 10 din Regulamentul (UE) Nr.1315 / 2013 al Parlamentului European i al
Consiliului
Master Planul identific proiectele i politicile considerate a fi cele mai potrivite pentru
satisfacerea cerin elor din sistemul de Transport Na ional din România pentru urm torii 20
ani, pentru toate modurile de transport, totodat furnizeaz o baz solid , analitic la
momentul alegerii acelor politici i proiecte luând în calcul i necesitatea dezvolt rii
echilibrate ale regiunilor rii.
Pentru elaborarea MPGT au fost dezvoltate scenarii pentru urm toarele orizonturi de timp:
pe termen scurt, pentru anul 2015;
pe termen mediu, pentru anul 2020;
pe termen lung pentru anul 2030.
Scenariile dezvoltate i analizate în cadrul MPGT sunt:
Scenariul „Dezvoltare zero” („Do nothing”) – care nu propune nicio m sur sau
investi ie în infrastructura de transport – (DN),
„Scenariul de Referin ” („Do minimum”) – care ia în considerare proiectele aflate
deja în construc ie/implementare sau pentru care finan area este asigurat (DM sau
Ref.),
Scenariul de Dezvoltare ”Do something” solicitat prin caietul de sarcini care ia în
considerare proiectele de infrastructur necesare pentru eliminarea blocajelor i
pentru cre terea accesibilit ii regiunilor i ora elor din România, identificate pentru
orizonturile de timp 2014, 2020, 2030. Proiectele individuale candidate pentru a fi
incluse în Master Plan (care acoper sectoarele rutier, feroviar, naval, intermodal i
aerian), au fost testate prin Modelul Na ional de Transport (MNT) înainte de
includerea acestora în scenariul de dezvoltare. Pentru a stabili ierarhia de
implementare a proiectelor s-au utilizat criterii de evaluare la nivel înalt120 , cum ar
fi: impacturi economice, politici de transport, impacturi de mediu (siguran a,
schimb ri climatice, poluarea atmosferic , poluarea sonor , re eaua Natura 2000 i
ariilor naturale protejate, impactul asupra solului i resurselor de apa),
sustenabilitate, dezvoltare economic echilibrat . Au fost analizate doua situa ii
”Dezvoltarea bazat pe sustenabilitatea economic ”
i „Dezvoltarea bazat pe
sustenabilitate economic i de mediu”.
Raportul de Mediu, pentru scenariul de dezvoltare ”Do something”, ia n considerare în
evaluarea de mediu o variant extins de proiecte (a a numitul ”worst-case scenario”), care
cuprinde pe lâng proiectele prezentate în versiunea de MPGT din 31.08.2014 (v. Anexa
3A) i proiecte care necesit o nou reevaluare/testare cu ajutorul Modelul Na ional de
Transport (v. Anexa 3C).
Suplimentar fa de termenii de referin din caietul de sarcini echipa AECOM a
realizat un al doilea scenariu de dezvoltare numit „Core TEN- T” (CTT) care difer

120

Ghidul Na ional de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport i Metodologia de Ierarhizare a
Proiectelor din cadrul Master Planului, Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei CostBeneficiu Economice i Financiare i a Analizei de Risc, AECOM
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de scenariul anterior doar prin num rul de proiecte propus i prin natura investi iilor
propuse pentru sectorul rutier – pentru acest sector se iau n considerare doar
proiectele care contribuie la completarea/extinderea re elei Core TEN- T
(autostr zi).
Scenariul promovat de MPGT este scenariul de dezvoltare bazat pe sustenabilitate
economic i de mediu.
Master Planul General de Transport pentru România face parte din categoria planurilor
care se supun procedurii de evaluare strategic de mediu (ESM). În conformitate cu decizia
nr. 145790/23.10.2012 emis de Ministerul Mediului i Schimb rilor Climatice – Direc ia
Evaluare Impact i Controlul Polu rii, Master Planul se supune procedurii de evaluare de
mediu, respectiv procedurii de evaluare adecvat .
Stabilirea nivelului de detaliu al informa iilor incluse în Raportul de Mediu pentru Master
Planul General de Transport precum i analiza efectelor semnificative ale MPGT s-au
realizat în cadrul grupului de lucru special constituit.
Obiectivul general al MPGT este: Asigurarea condi iilor pentru crearea unui sistem de
transport eficient, sustenabil, flexibil i sigur, preocupare esen ial pentru dezvoltarea
economic a României.
Obiectivul specific al MPGT este: Elaborarea unor instrumente de politic a
transporturilor care s promoveze dezvoltarea unui sistem de transport sustenabil, cu
echilibru între modurile de transport, pe care s se bazeze elaborarea POS Transport
pentru perioada 2014-2020 i alte decizii legate de planificarea optim a investi iilor în
infrastructura de transport.
Obiectivele de mediu ale MPGT
Pentru MPGT au fost stabilite i agreate în cadrului edin ei grupului de lucru constituit
pentru procedura de evaluare de mediu un obiectiv general de mediu (OM1) i patru
obiective specifice de mediu (OM1-1 – OM1-4), dup cum urmeaz :
OM1. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne de transport, cu luarea în
considerare a efectelor asupra mediului
OM1-1. Promovarea proiectelor de investi ii în transporturi care contribuie la
realizarea unui sistem durabil de transport, cu m suri de evitare i reducere a
efectelor adverse, cum sunt: emisiile de poluan i în atmosfer , poluarea fonic
în zonele urbane i pe rutele cu circula ie intens , poluarea apelor i solului
datorat surselor difuze, impactul asupra peisajului i patrimoniului cultural;
OM 1-2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser provenite din sectorul
transporturilor;
OM 1-3. Protec ia s
ii popula iei prin îmbun
irea condi iilor de mediu
i de siguran a transportului;
OM 1-4. Reducerea impactului asupra biodiversit ii cu asigurarea de m suri
pentru protec ia i conservarea biodiversit ii, cât i asigurarea coeren ei
re elei na ionale de arii naturale protejate.
Evaluarea de Mediu i Evaluarea Adecvata pentru MPGT au fost realizate la nivel global i
nu prin abordarea proiect cu proiect. Dat fiind extinderea spa ial na ional , atât evaluarea

343

AECOM

Master Plan General de T ransport pentru România - Raport de Mediu

de mediu, cât i evaluarea adecvat nu a implicat activit i de teren pentru colectarea de
date i informa ii.
Pentru unele proiecte incluse în strategia de dezvoltare a transportului nu au fost disponibile
în aceast faz informa iile privind localizarea spa ial exact . La momentul elabor rii
Raportului de Mediu nu au fost disponibile informa ii privind tipul i volumul de lucr ri de
construc ie pentru fiecare proiect, evaluarea s-a realizat utilizând date i previziuni privind
efectele generate asupra mediului de alte proiecte similare.
Rolul evalu rii strategice de mediu este acela de a analiza grupuri i tipuri de proiecte în
timp ce detalierea efectelor generate i magnitudinea de manifestare a fiec rui proiect
individual se va realiza la nivel de proiect într-o etapa ulterioar .
Baza de plecare pentru Evaluarea de Mediu au fost informa iile existente la nivel na ional în
ceea ce prive te efectele impactului sectorului transporturi asupra mediului (de ex: statistici
ale Agen iei Na ionale de Protec ia Mediului, Institutul National de Statistic ).
Componentele de mediu relevante luate n considerare pentru realizarea Evalu rii Strategice
de Mediu pentru Master Planul General de Transporturi sunt urm toarele: aer, schimb ri
climatice, ap , sol, de euri, biodiversitate, popula ie i s
tate uman , zgomot, peisaj
natural, patrimoniu cultural, transport durabil, eficien energetic , conservare/ utilizare
resurse regenerabile naturale, cre tere grad de con tientizare asupra problemelor de mediu
provenite din transporturi. Pentru aceste componente de mediu s-au stabilit în cadrul
grupului de lucru 28 de obiective relevante de mediu, efectele MPGT s-au analizat în raport
cu aceste obiective (s-a analizat dac MPGT poate conduce la îndeplinirea acestor obiective
i la atingerea intelor propuse pentru acestea).
În baza analizei obiectivelor de mediu stabilite prin politicile, strategiile, planurile, programele
i reglement rile existente la nivel na ional i european, aspectele de mediu relevante pentru
MPGT i a tendin elor actuale ale evolu iei st rii mediului, rela iei politicilor, strategiilor,
planurilor, programelor i reglement rilor relevante pentru sectorul transporturilor existente
la nivel na ional i european cu obiectivele i propunerile MPGT au fost definite o serie de
obiective de mediu relevante. Aceste obiective au permis evaluarea impactului MPGT
asupra mediului i stabilirea unor repere pentru monitorizare i verificare pentru perioada de
implementarea a MPGT.
Concluziile care se desprind din evaluarea strategic de mediu:
Dintre cele 4 scenarii propuse de MPGT, a fost ales scenariul orientat pe
”Dezvoltare bazat pe sustenabilitate economic
i de mediu” (scenariul EES).
Comparativ cu scenariile “Do nothing”, “Do minimum” i scenariul Core TEN-T,
scenariul de dezvoltare ES/EES va contribui la reducerea impactului global a
sectorului transportului asupra mediului.
Investi iile propuse de Master Planul General de Transport (MPGT) pentru scenariile
de dezvoltare, pot genera poten iale efecte negative asupra obiectivelor de mediu
stabilite pentru anumite componente de mediu, respectiv pentru aer, schimb ri
climatice, ap , sol i subsol, managementul de eurilor i substan elor periculoase,
biodiversitate, eficien energetic .
Scenariul ”Do minimum” (scenariul de referin ) analizat ia în considerare proiectele
care sunt în curs de implementare i care au surse de finan are asigurate. Din
informa iile de mediu disponibile puse la dispozi ie de autoritatea contractant (MT)
rezult c pentru marea majoritate a acestor proiecte a fost parcurs procedura de
evaluare a impactului asupra mediului (existând deciziile etapelor de încadrare sau
acorduri de mediu emise de Autoritatea Competent de Mediu, care stabilesc
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condi iile de implementare) numai pentru un num r redus de proiecte au parcurs
procedura de evaluare a impactului asupra mediului i au fost realizate studii de
evaluare a impactului asupra mediului i/sau studii de evaluare adecvat .
Scenariul ”Do minimum” ncurajeaz dezvoltarea transportului rutier. Acest sector
de transport va avea poten iale efecte negative asupra obiectivelor de mediu
stabilite pentru aer, schimb ri climatice, eficien a energetic , conservarea resurselor
epuizabile. Acest scenariu, cu prec dere prin sectorul rutier, face dificil atingerea
obiectivelor de mediu stabilite f
propunerea unor m suri suplimentare fa de
cele stabilite deja la faza de proiect. La nivel european, cauz principal a cre terii
congestiei traficului rutier i a cre terii consumului de energie, precum i o surs de
probleme sociale i de mediu, o reprezint tocmai aceast tendin de cre terea a
cerin elor pentru transportului rutier atât pentru marfa cât i pentru pasageri.
Scenariul ”Core TEN-T” difer de Scenariul de dezvoltare ES/EES prin num rul i
tipul proiectele propuse pentru de sectorul rutier. Scenariul ”Core TEN-T” propune
pentru sectorul rutier doar proiecte care contribuie la extinderea/completarea re elei
Core TEN-T. Prin implementarea proiectelor propuse de scenariile de dezvoltare ale
MPGT (Core TEN-T, ES/EES), modific rile fizice care apar sunt datorate ndeosebi
lucr rilor de construc ie (de construc ie autostr zi, drumuri expres, variante de
ocolire, reabilitare c i ferate, modernizare aeroporturi, modernizare/dezvoltare
porturi, realizarea canalelor de naviga ie, lucr rile pentru îmbun
irea condi iilor de
naviga ie pe Dun re etc.)
Prin natura lucr rilor de construc ie specifice investi iilor propuse prin cele dou
scenarii de dezvoltare (ES/EES i CTT) vor determina modific ri permanente în
ceea ce prive te suprafe ele de teren ocupate, a categoriei de folosin a terenurilor
i a peisajului. Pentru scenariul ES/EES se propun aproximativ 887 km de
autostr zi, 2241 km drumuri expres, 182 km variante de ocolire, 3225 km de
drumuri care se reabiliteaz
i modernizarea/reabilitare a aproximativ 4536 km
cale ferat se va moderniza/reabilita. Pentru scenariul CTT se propun aproximativ
1589 km de drumuri noi.
Pentru toate tipurile de proiecte, indiferent de sectorul de transport, efectele asupra
mediului în perioada de execu ie sunt nesemnificative, se manifest local, în zona
frontului de lucru i au caracter temporar.
Impactul asupra re elei Natura 2000 determinat de implementarea scenariilor de
dezvoltare a MPGT (ES/EES i Core TEN-T) a fost analizat n cadrul Studiului de
Evaluare Adecvat , concluziile acestui studiu sunt prezentate n capitolul 8.5 al
acestui Raport de Mediu.
In ceea ce prive te intersec ia cu coridoarele ecologice se men ioneaz c în
aceast faz nu pot fi evaluate zonele cu poten ial de coridor ecologic natural,
aceast evaluare fiind necesar a se desf ura în cadrul studiilor individuale pentru
demararea proiectelor propuse. Probabilitate mare de intersectare a unor coridoare
ecologice apare dac proiectele sunt situate în vecin tatea unor situri Natura 2000
sau intersecteaz suprafa a siturilor i când proiectele str bat numeroase habitate
naturale.
Lista proiectelor care intersectez siturile Natura 2000 sunt prezentate în anexele
raportului de mediu i în Studiul de Evaluare Adecvat .
Prin implementarea proiectelor propuse prin scenariile de dezvoltare (ES/EES i CTT)
sunt prognozate modific ri în ceea ce prive te calitatea aerului , nivelul de zgomot si
peisajului la nivel local. Este de a teptat s se reduc nivelul emisiilor poluan ilor în
atmosfer i nivelul de zgomot în zona localit ilor traversate de drumurile na ionale
existente prin preluarea traficului de c tre drumurile noi propuse .
Dezvoltarea infrastructurii de transport i intensificarea activit ii de transport poate
conduce la o cre tere a cantit ii de de euri. Aceste efecte se manifest îndeosebi în
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perioada de realizare a proiectelor, fiind necesare programe de management
corespunz tor al de eurilor (limitarea producerii de de euri, reciclarea acestora,
reutilizarea de eurilor acolo unde situa ia o permite, colectarea i eliminarea
selectiv ,). Intensificarea activit ii de transport poate conduce i ea în sine la
generarea de de euri asociate acestei activit i.
Proiectele vor avea efecte directe asupra consumului de resurse naturale. Resursele
naturale necesare implement rii fiec rui proiect în parte vor fi detaliate în cadrul
procedurilor evaluare a impactului asupra mediului (EIM), întrucât difer de la un
proiect la proiect i de la un sector de transport la altul.
Pentru toate scenariile de dezvoltare ale MPGT (ES/EES i CTT) se men ine tendin a
actual de cre tere a cantit ii totale de emisii gaze cu efect de ser . Pentru toate
scenariile analizate de MPGT sectorul rutier va avea contribu ia cea mai ridicat la
totalul emisiile de gaze cu efect de ser , urmat de sectorul feroviar, aerian i naval,
acest lucru fiind datorat cre terii cererii de transport i implicit a num rului de km
parcur i , tendin ei de cre tere a parcului auto na ional. Contribu ia mai mare la
cantitatea total de emisii de gaze cu efect de ser o va avea implementarea
scenariului CTT.
Dezvoltarea infrastructurii de transport poate determina o cre tere a emisiilor de gaze
cu efect de ser i a emisiilor de poluan i în aer la nivel na ional comparativ cu anul de
referin 2011. Luând n calcul estim rile de trafic i prognoza emisiilor putem
concluziona ca sectorul transportului nu va permite îndeplinirea obiectivelor i
atingerea intelor stabilite pentru componenta aer i schimb ri climatice. Atingerea
acestor obiective nu depinde în totalitate de îmbun
irea st rii infrastructurii de
transport. Exista i al i factori care pot influen a varia ia emisiilor de poluan i în
atmosfer i a emisiilor de gaze cu efect de ser . Ace ti factori sunt:
o
facilitarea introducerii pe pia a combustibililor alternativi i a vehiculelor
care s permit utilizarea acestor combustibili;
o
dezvoltarea facilit ilor pentru a permite alimentarea cu combustibil
alternativ a autovehiculelor mai ales in sectorul rutier si feroviar;
o
dezvoltarea economic la nivel regional i na ional;
o
costurile asociate combustibililor utiliza i i pentru între inerea vehiculelor;
o
tipurile de combustibili utiliza i:
o
cererea i oferta de vehicule performante mai pu in poluante;
o
taxele/ impozitul perceput pentru vehicule;
o
taxele pentru poluare;
o
necesitatea de mobilitate individual ;
o
îmbun
irea tehnologic a vehiculelor;
o
comportamentul participan ilor la trafic;
o
ineficien a sau lipsa serviciilor publice de transport în comun;.
o
viteza medie de trafic (la tranzi ia între localit i, în localitate, etc.).
o
aplicarea i respectarea m surilor de prevenire, reducere a impactului
asupra mediului propuse pentru MPGT;
o
cre terea cantit ii de marf
i a num rului de c torii pe sectorul
feroviar/naval/aerian în detrimentul sectorului rutier;
Eficien a energetic pentru sectorul transporturi nu depinde în totalitate de condi iile
tehnice ale c ilor de rulare a vehiculelor, depinde i de gradul de înc rcare a
vehiculelor, caracteristicile fizico-geografice ale zonelor în care este amplasat
infrastructur de transport (munte, es, deal), greutatea vehiculului.
Proiectele incluse în scenariul de dezvoltare ales pentru MPGT nu se vor
implementa toate în acela i timp i în acelea i zone. Exist o planificare pentru
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implementarea acestora pe un orizont de timp scurt, mediu i lung, începând cu
2014 i con inând pân dup 2030.
De i tendin a actual a traficului tinde s incline predominant inspre transportul
rutier, care nu este neap rat cel mai eficient mod de transport din punct de vedere
al efectelor climatice, alternativele propuse în Master Plan au incercat s sus in în
mod echilibrat toate sectoarele de transport, pentru îmbun
irea competitivit ii i
pentru p strarea deschise a tuturor alternativelor i manierelor de transport care s
deserveasc nevoile economiei i popula iei.
Pentru reducerea poten ialelor efecte negative asupra mediului, atât în perioada de
execu ie cât i în perioada de operare, este a fost necesar propunerea unor m suri
adecvate de eliminare, prevenire, reducere i/ sau compensare a acestor efecte
adverse probabile, precum i m suri suplimentare pentru a poten a (înt ri) efectele
pozitive ale MPGT asupra mediului. Aceste m suri se refer la :
o Evitarea a zonelor sensibile (ariile naturale protejate, zonele dens locuite,
obstacolele i barierele naturale precum cursurile de ap , zonele muntoase,
etc.) prin alegerea celor mai bune alternative de traseu pentru proiectele
incluse în MPGT i prevederea de m suri pentru prevenirea i reducerea
efectelor asupra mediului acolo unde aceste zone nu pot fi evitate. Acest
lucru se impune înc de la faza de planificare (fezabilitate).
o Evaluarea impactului asupra mediului i evaluarea adecvat din primele faze
de planificare i proiectare;
o Corelarea m surilor propuse pentru MPGT cu m surile propuse prin
programe, strategii i alte planuri na ionale i europene care vizeaz sectorul
transporturilor.
o Evaluarea corect a eficien ei m surilor de protec ie a mediului propuse i
implementate i propunerea de m suri de protec ie suplimentare dac situa ia
o impune;
o Luarea în considere în evaluarea impactului asupra mediu a impactului
cumulativ ale
proiectelor propuse prin MPGT cu alte proiecte
desf urate/propuse în zona vizat pentru amplasare.
o Selectarea celor mai bune metode de proiectare i construc ie cu scopul de a
preveni i reduce impactul asupra mediului (reducerea efectelor directe/
indirecte asupra mediului);
o Limitarea suprafe elor de teren ocupate temporar sau permanent de proiecte
propuse prin MPGT;
o Prevenirea i controlul polu rii atât în etapa de construc ie, cât i în etapa de
operare a investi iilor propuse;
o Limitarea efectelor asupra siturilor Natura 2000. Conform concluziilor
Studiului de Evaluare Adecvat :
- Cea mai mare parte a poten ialelor impacturi semnificative pot fi
evitate prin reconsiderarea traseelor proiectelor i pozi ionarea lor în
afara limitelor siturilor Natura 2000 (op iune preferabil în cazul
siturilor cu suprafe e mici) sau, dup caz, în afara zonelor ocupate de
habitatele i speciile de interes comunitar (op iune necesar în cazul
siturilor care ocup suprafe e mari i încorporeaz deja un nivel
considerabil de prezen antropic ) . Pentru situa iile în care evitarea
intersect rii siturilor Natura 2000 sau a zonelor critice din interiorul
acestora nu este posibil este necesar considerarea unor m suri
pentru reducerea i, acolo unde este cazul, compensarea impacturilor
semnificative;
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-

Pentru actuala configura ie a proiectelor propuse în scenariul de
dezvoltare (ES/EES) i scenariul CTT, o parte din suprafe ele siturilor
Natura 2000 (SCI/SPA par ial suprapuse) trebuie s fac obiectul unor
suri de evitare sau reducere pentru a preveni apari ia unor
impacturi semnificative.
- M surile de reducere a impacturilor negative trebuie s
se
concentreze pe cre terea permeabilit ii infrastructurilor de transport
(în principal în cazul sectoarelor rutier i feroviar) i pe reducerea
nivelurilor de zgomot. Aceste preocup ri trebuie s acopere
deopotriv proiectele nou propuse precum i infrastructura existent
în prezent.
- M suri de compensare trebuie luate în considerare pentru toate
proiectele care vor conduce la pierderi de habitate Natura 2000 sau
habitate critice ale speciilor de interes comunitar în interiorul siturilor
Natura 2000.
- Evaluarea impactului precum i m surile de evitare, reducere i
compensare trebuie fundamentate la nivel de proiect pe baza unor
studii riguroase care s includ componente semnificative de
investiga ii de teren. Se recomand realizarea studiilor de evaluare
adecvat pentru toate proiectele MPGT ce propun lucr ri de
construc ii în interiorul sau în imediata vecin tate (<1 km) a siturilor
Natura 2000.
- Proiectele de transporturi pot genera impacturi la distan
i pe termen
lung i de aceea monitorizarea efectelor lor precum i a succesului
surilor de reducere i compensare este necesar pentru a asigura
un nivel cât mai redus al impactului rezidual.
- Evaluarea de mediu din cadrul fiec rui proiect propus va lua în
considerare i zonele aflate în afara siturilor dar care prezint
importan pentru speciile de interes comunitar (zone de hr nire, zone
de migra ie, zone de reproducere etc.). În conformitate cu legisla ia
na ional , speciile de interes conservativ beneficiaz de protec ie atât
în interiorul cât i în exteriorul ariilor naturale protejate. Din acest
motiv, preocuparea privind identificarea poten ialelor conflicte cu
speciile de interes conservativ i habitatele acestora trebuie s fie
prezent în toate fazele de proiectare i în totalitatea complexit ii
acestor proiecte. Aten ia trebuie concentrat
în principal pe
identificarea i protejarea zonelor de migra ie/deplasare ale faunei de
interes conservativ din afara siturilor Natura 2000 ce poate fi
intersectat de proiectele de transporturi dar aceast preocupare nu
trebuie neglijat nici în cazul proiectelor mici unde de exemplu
reabilitarea cl dirii unei g ri poate afecta spa ii de cuib rire ale unor
ri sau hibernacule ale unor specii de lilieci.
o Diverse recomand ri pentru adaptarea sectorului transporturi la schimb rile
climatice;
Prin respectarea reglement rilor existente na ionale i europene, prin evaluarea la
nivel de detaliu i prin implementarea m surilor propuse se preconizeaz ca
poten ialele efecte negative asupra mediului i asupra s
ii umane induse de
proiectele de transporturi nu vor avea impact semnificativ n context transfrontier .
Scenariul propus de MPGT este orientat pe ”Dezvoltarea bazat pe sustenabilitate
economic i de mediu” (scenariul EES), acest scenariu comparativ cu scenariul de
Referin („Do minimum”) aduce urm toarele beneficii economice i de mediu:
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o

o

o

o

o

o
o
o
o
o

14.

Îmbun
irea i dezvoltarea infrastructurii de transport care va permite
modificarea vitezelor medii de transport în sensul cre terii acesteia, a duratei
de c torie în sensul sc derii timpilor de c torie i implicit reducerea
consumului de combustibil i reducerea emisiilor de poluan i în atmosfer ;
Proiectele propuse prin MPGT vor conduce la cre terea gradului de siguran
i a fiabilit ii timpului de parcurs, reducerea riscului de producere a
accidentelor soldate cu victime i pagube materiale;
Diminuarea vulnerabilit ii infrastructurii de transport la schimb rile climatice
- prin posibilitatea introducerii pentru investi iile propuse a unor condi ii
specifice de execu ie;
Proiectele propuse prin MPGT vor permite cre terea competitivit ii între
modurile de transport, posibilitatea de a folosi moduri de transport mai pu in
poluante;
Se vor îmbun
i serviciile de transport (investi ii pentru materiale rulante,
modernizarea sta iilor de cale ferat ; modernizarea aeroporturilor;
modernizarea porturilor etc.);
Îmbun
irea desf ur rii circula iei pe Dun re sau canalele interioare;
Dezvoltarea/ îmbun
irea transportului intermodal de marf ;
Dezvoltarea echilibrat economic i social, la nivel local, teritorial i na ional.
Va permite reducerea duratei de c torie - cre terea vitezelor medii de
circula ie pentru sectorul rutier, reducerea timpilor de c torie .
Va contribui la dezvoltarea economiei na ionale (beneficiile proiectelor incluse
în Master Plan sunt de considerabile, se poate prognoza ca vor echivala cu
2% din PIB-ul României în perioada 2020 – 2050).

Anexe

Certificat înregistrare în registru na ional al elaboratorilor de studii pentru protec ia
mediului
Anexa 1 - Metodologia utilizat pentru evaluarea strategic de mediu pentru Master
Plan General de Transport (MPGT)
Anexa 2 - Lista proiectelor incluse în scenariul de referin „Do minimum”
Anexa 3 - Lista proiectelor candidate la MPGT
Anexa 3A-B Lista proiectelor propuse pentru MPGT versiunea 31.08.2014
Anexa 3C – Lista proiectelor propuse pentru MPGT versiunea consolidat în
22.10.2014
Anexa 4 - Prognoza emisiilor de gaze cu efect de sera perioada 2014-2030 pentru
scenariile analizate
Anexa 5A - Estimarea suprafe elor din interiorul i vecin tatea siturilor Natura 2000
poten ial afectate de implementarea proiectelor propuse de MPGT
Anexa 5B – F Listele de proiecte care intersecteaz /se aproprie de ariile Natura
2000
Anexa 6 – Matricea de evaluare a poten ialelor efecte ale MPGT asupra mediului
Anexa 7 – Adresa MMSC de aprobare a Studiului de Evaluare Adecvat

349

